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 صدق اهللا العلي العظيم                                     

 ×٣٢البقرة / ÷                                                



 إقرار المقّوم اللغوي
 

فاعلية التدريس بإنموذج االستقصاء العادل في التحصيل  الموسوم ( البحثأشهد بأن 
     ي قدمه طالب الماجستيرذ) ال والتفكير الناقد لدى طالب الصف الثاني المتوسط في علم األحياء

جامعة القادسية ، قد تمت  –كلية التربية  – العلوم التربوية والنفسيةقسم  إلى) صفاء كامل جابر (
 مراجعته وأنه صالح من الناحيتين اللغوية والتعبيرية .

 
 

 
 

 
 التوقيع:                                                                       

 : االسم                                                          

 المرتبة العلمية :                                                          

 جامعة القادسية –كلية التربية                                                           

 م  ٢٠١٣/     /      التاريخ :                                                            

 

 
 



 إقرار المقّوم العلمي
      

فاعلية التدريس بإنموذج االستقصاء العادل  ( الموسوم بحثال اطلعُت على هذإأشهُد أنِّي  
ي قدمه ذ) الفي التحصيل والتفكير الناقد لدى طالب الصف الثاني المتوسط في علم األحياء

 ن الناحية العلمية . م اً سليم فقّومته علمّيًا وأصبحَ  )صفاء كامل جابر طالب الماجستير(
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوقيع :                                                              

 االسم :                                                            

 المرتبة العلمية :                                                           

 م  ٢٠١٣التاريخ :    /    /                                                            

 
 
 
 



 إقرار المشرف
  

فاعلية التدريس بإنموذج االستقصاء العادل في التحصيل  ( الموسوم بحثال اأشهد أن إعداد هذ   
    ي قدمه طالب الماجستيرذ) ال والتفكير الناقد لدى طالب الصف الثاني المتوسط في علم األحياء

من متطلبات نيل  وية ، وهجامعة القادس –، جرى بإشرافي في كلية التربية  )صفاء كامل جابر ( 
 درجة الماجستير في طرائق تدريس علوم الحياة  .

                                              
                         

 
 

 المشرف                                                                               
 كريم بالسم خلف أ.م.د                                                                         

                                                                            /    /٢٠١٣ 
 
 

 للمناقشة . بحثال ابناًء على التوصيات المتوافرة ، ُأرشح هذ
 
 

                                                              
 
 

 كريم بالسم خلف أ.م.د                                                                     
 العلوم التربوية والنفسيةرئيس قسم                                                              

                                                                           /   /٢٠١٣ 
 
 
 



 إقرار لجنة المناقشة
 

فاعلية التدريس  (الموسوم  لبحثا امناقشة نشهد أّننا اطلعنا على هذنحُن أعضاء لجنة ال     
بإنموذج االستقصاء العادل في التحصيل والتفكير الناقد لدى طالب الصف الثاني المتوسط في علم 

في محتوياته وفي ما له  الطالب و ناقشنا) صفاء كامل جابر ي قدمه طالب الماجستير(ذ) ال األحياء
عالقة به ونعتقد أّنه جدير بالقبول للحصول على درجة ماجستير في طرائق تدريس علوم الحياة  

 (          ) .  بتقدير
 
 التوقيع :                    التوقيع :                                     
 محمد جاسم عبد األمير .د أ.م.                            فاطمة عبد األمير الفتالوي د . أ.

 استاذ مساعدالمرتبة العلمية:                                        استاذالمرتبة العلمية: 
 م ٢٠١٣/    /                            م                     ٢٠١٣/    /       

 عضوًا                                         رئيسًا                               
 
 التوقيع :                                                    التوقيع :    
 كريم بالسم خلف  د.  أ.م.                                   علي رحيم محمد د.  م. 
 المرتبة العلمية: استاذ مساعد                                   مدرسالمرتبة العلمية:  

 م ٢٠١٣/    /                                                 م ٢٠١٣/    /         
 عضوًا َوُمشرفًا               عضوًا                                                   

 
 ُصدِّقْت في مجلس كلية التربية جامعة القادسية . 

                                                           
 التوقيع :                                                                    

 العادليجواد  خالدأ . د :                                                               
 عميد كلية التربية                                                             

 م ٢٠١٣/   /                                                                  



                             
 أ                                          

 

 هداءاإل
 :إلى 

 ن لو خيروني أن اختار فلن اختار سواكمَ 

 والدي
 من لو خيروني ماذا أهديك ألهديتك روحي

والدتي

دي وأزريـــــــــــسن

 إخوتي وأخواتي

 قوتي مت منهيطريق حياتي واستمد وامن أنار

أبنائيزوجتي و

  لي طريق العلم عرفاناً بالجميل أضاءوامن 

                                     أساتذتي

 العلم في كل مكان ... بةطل
 هدي ثمرة هذا الجهد المتواضع ...أ
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 شكر وامتنان

لى اهللا عليه وعلى آله محمد (ص المرسلين سيد على والسالم والصالة العالمين، رب هللا الحمد     

 يبحث كتابة نهيتُ أ وقد يسرني المنتجبين، األصفياء وأصحابه الطاهرين، الطيبين آله وعلى) وسلم

 الجهد هذا إنجاز في موأسه العون، يد لي مدَّ  من كل إلى واالمتنان الشكر الجزيل مقدّ أُ  أن

كريم بالسم  الدكتور المساعد األستاذ الفاضل األستاذ السيما بالنصيحة أم بالمشورة سواء المتواضع

 وأوجه متابعة، وحسن معنوي دعم من به أمدني ما على البحث، هذا على شرفأَ  الذي خلف

 وتوجيهاتهم آلرائهم كان ذينال والنفسية التربوية العلوم قسم أساتذة إلى واالمتنان الجزيل الشكر

 العلوم قسم في العليا الدراسات طلبةزمالئي  أشكر وكذلك ، البحث هذا إنجاز في الكبير الفضل

 . والنفسية التربوية

 لمااللغوي والعلمي  المقومين والسيدين المحكمين السادة إلى وامتناني شكري مقدّ أُ  أن ويسرني    

، والشكر موصول إلى أساتذتي أعضاء لجنة  بحثي إغناء في أفادتني وتوجيهات آراء من قدموه

  . الدراسية الحلقة

فـي تسـهيل  مواسـهأ الـذين هاومدرسـيللبنـين  حمـورابيمتوسطة  إدارةشكري واعتزازي إلى  مقدّ أُ و       

شــكر لهـم الصــبر والتحمـل والــدعم الــذي أعـائلتي و  أفــرادابــارك  أنويطيــب لـي ،  بحثـي تطبيــق مهمـة

 .  بحثال افي انجاز هذ ألثراكان له 

 أنمـن اهللا القـدير  اً النصـيحة داعيـ وأسـدىالمسـاعدة لـي  أبـدىلـى كـل مـن إالشكر  مقدّ أُ  وختاماً      

 نه نعم المولى ونعم المجيب . إيوفقني والجميع لمزيد من العطاء 

 

 

 

 

 الباحث                                                                                        



 ج  
 

 ملخص البحث
تحدد هدف البحث الحالي بمعرفة فاعلية التدريس بإنموذج االستقصاء العادل في التحصيل      

ولتحقيق هدف البحث تم  ،ف الثاني المتوسط في علم األحياءوالتفكير الناقد لدى طالب الص
 صياغة الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين :

طالب  ) بين متوسط درجات٠,٠٥مستوى داللة ( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند:  األولى
إنموذج االستقصاء العادل وبين متوسط درجات على وفق  ارسو المجموعة التجريبية الذين دُ 

 دية في اختبار التحصيل .عتياالطريقة االعلى وفق  ارسو طالب المجموعة الضابطة الذين دُ 
) بين متوسط درجات طالب ٠,٠٥لة (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى دال : الثانية

درجات  إنموذج االستقصاء العادل وبين متوسطعلى وفق  ارسو المجموعة التجريبية الذين دُ 
دية في اختبار التفكير عتياالطريقة االعلى وفق  ارسو طالب المجموعة الضابطة الذين دُ 

 .  الناقد
تجريبيـة وضـابطة،  تينمتكـافئ ينمجموعتبذي الضبط الجزئي الباحث التصميم التجريبي  خدماست

(متوسـطة حمـورابي للبنـين)  والتي تمثلـت بـــوفق هذا التصميم تم اختيار عينة البحث قصديًا  على و 
شـعبتين  بـين) طالبـًا مـوزعين ٧٠بلـغ عـدد الطـالب ( ، حيـثالتابعة للمديريـة العامـة لتربيـة الديوانيـة 

القرعـة) لتمثـل المجموعـة التجريبيـة وقـد ضـمت  (ب)عشـوائيًا (بـالتعيين عـن طريـق وتم اختيار شعبة
أمــا المجموعــة الضــابطة والتــي تمثلــت ، وفــق إنمــوذج االستقصــاء العــادل علــى ) طالبــًا درســوا ٣٥(

 . وفق الطريقة االعتياديةعلى ) طالبًا أيضًا درسوا ٣٥) فقد تكونت من ( أ ( بطالب شعبة 
: العمر الزمني ، الذكاء ، التحصـيل السـابق، تية اآلمتغيرات الن في يالمجموعتالباحث بين  أفاك   

حدد المادة العلمية  بالفصـول الثالثـة األخيـرة ( السـابع ، الثـامن ، التاسـع) و واختبار التفكير الناقد ، 
ســلوكية  غــراضصــياغة أ ) وتــمم  ٢٠١٢،  ٢مــن كتــاب علــم األحيــاء للصــف الثــاني المتوســط ( ط

) خطة تدريسية لكل مـن ١٦سلوكيًا ، وكذلك أعد الباحث ( اً غرض) ٢٠٥لهذه الفصول بلغ عددها( 
 يَد الباحــث إلــى بنــاء أداتــالمجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة ، وفيمــا يتعلــق بــأدوات البحــث فقــد َعَمــ

) فقــرة مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد  ٣٠اختبــار تحصــيلي مكــون مــن (ب تمثلــتاألداة األولــى البحــث 
صـدق المحتـوى ومعامـل التمييـز والصـعوبة الظـاهري وكـذلك  هذي أربعة بدائل وقد تـم حسـاب صـدق

تصــحيح حيــث بلــغ بعــد ال ةالنصــفي االختبــار بطريقتــي التجزئــة ثبــاتتــم اســتخراج وفعاليــة البــدائل و 
وبلـغ ) ٢٠( –ريتشارسـدون  –علـى وفـق معادلـة كيـودر، وكذلك  )٠,٨٢براون ( –بمعادلة سبيرمان 

) فقـرة ٦٠، أما األداة الثانية فقد تمثلت باختبار للتفكير الناقد تكـون بصـورته النهائيـة مـن ( )٠,٧٦(
ـــر الناقـــد  ـــى وفـــق المهـــارات التـــي حـــددها كـــل مـــن واطســـون وكالســـر للتفكي ـــم حســـاب صـــدقعل  هوت

 أمــا ثبــات االختبــار فقــد اســتخرج مييــز والصــعوبة لهــذا االختبــار ومعامــل التوصــدق البنــاء الظــاهري 



 د  
 

، وكــذلك ) ٠,٨٤بــراون ( –تصــحيح بمعادلــة ســبيرمان حيــث بلــغ بعــد ال ةالنصــفي ي التجزئــةبطريقتــ
 . )٠,٧٦(بلغ ) ٢٠( –ريتشارسدون  –على وفق معادلة كيودر

كانـــت بدايـــة التـــدريس  إذ٢٠١٣ -٢٠١٢للعـــام الدراســـي تـــم تطبيـــق التجربـــة فـــي الفصـــل الثـــاني    
بعد تحليل ) و ٥/٢٠١٣/ ٢(يوم الخميس الموافق  ته) ونهاي٢٠١٣/ ٣/٣(يوم األحد الموافق الفعلي 

ـــــــائج إحصـــــــائيا باســـــــت ـــــــوم االجتماعيـــــــة النت ) وبرنـــــــامج Spss -10(خدام الحقيبـــــــة اإلحصـــــــائية للعل
)Microsoft Excel ( رسـوا علـى وفـق دتفـوق طـالب المجموعـة التجريبيـة الـذين ظهـرت النتـائج أ

طــــالب المجموعــــة الضــــابطة الــــذين درســــوا علــــى وفــــق الطريقــــة  علــــىإنمــــوذج االستقصــــاء العــــادل 
 التفكير الناقد .و التحصيل اختباري االعتيادية في 

إنموذج االستقصاء العـادل فـي تـدريس  لاعمتاسبإمكانية وفي ضوء نتائج البحث أوصى الباحث    
في رفـع مسـتوى التحصـيل والتفكيـر  أثر إيجابيلما له من توسط للصف الثاني الممادة علم األحياء 

فــي متغيــرات إنمــوذج االستقصــاء العــادل لبيــان فاعليــة ، وكــذلك اقتــرح أجــراء دراســة للطــالب الناقــد 
 .ُأخر  ُأخر ولمراحل دراسية

 



 ه  

 

 ثبت المحتويات 

 الصفحة الموضوع
 أ اإلهداء  

 ب شكر وامتنان 
 ج ملخص البحث باللغة العربية

 هـ ثبت المحتويات 
 ز ثبت الجداول

 ح ثبت األشكال والمخططات
 ح ثبت المالحق

 ١٧ -١ : التعريف بالبحث الفصل األول       
 ٢ مشكلة البحث أوًال : 
 ٣ أهمية البحث ثانيًا : 
 ١٤ هدف البحث ثالثًا : 
 ١٤ ا البحث تفرضيرابعًا : 

 ١٤ حدود البحث خامسًا : 
 ١٤ تحديد المصطلحات سادسًا : 

 ٦٢ -١٨ ودراسات سابقةخلفية نظرية  الفصل الثاني :          
 ١٩ :خلفية نظرية /  األول المحـــور

 ١٩ : النظرية البنائية أوالً  
0B١٩ مفهوم النظرية البنائية 

 ٢١ مرتكزات النظرية البنائية
 ٢١ مفاهيم النظرية البنائية

 ٢٢ التعلم عند البنائيين
 ٢٥ استراتيجيات التدريس القائمة على النظرية البنائية     

 ٢٦ التعلم التعاوني  
 ٢٦ التعاونيمفهوم التعلم 

 ٢٧ المبادئ ( العناصر) األساسية للتعلم التعاوني
 ٢٩ مميزات التعلم التعاوني

 ٣٠ االستقصاء العادلانموذج :  ثانياً 
 ٣٠ االستقصاء

 ٣٢ مفهوم االستقصاء
 ٣٢ االستقصاء والنظرية البنائية

 ٣٣ االستقصاء عملية تحدث كيف
 ٣٣ الشروط األساسية للتعلم االستقصائي



 و  

 

 ٣٣ تقويم طريقة االستقصاء
 ٣٥ أنواع االستقصاء

 ٣٧ االستقصاء العادل        أنموذج
 ٣٧ وفق انموذج االستقصاء العادلعلى خطوات التدريس 

 ٣٩ نموذج االستقصاء العادلاأهداف 
 ٤٠ نموذج االستقصاء العادلامزايا 

 ٤١ االستقصاء العادلنموذج ادور المدرس في 
 ٤١ العادل االستقصاء انموذج من ومضات
 ٤٢ التفكير الناقدثالثًا : 

 ٤٢ مفهوم التفكير
 ٤٣ مستويات التفكير

 ٤٣ أنواع التفكير
 ٤٥ التفكير الناقد

 ٤٦ مهارات التفكير الناقد
 ٤٧ قياس التفكير الناقد
 ٤٨ معايير التفكير الناقد

 ٥٠ خصائص المفكر الناقد
 ٥٠ الناقدأهمية تعليم التفكير 

 ٥١ اتجاهات تعليم التفكير الناقد
 ٥١ المدرس والتفكير الناقد

 ٥٢ دراسات سابقةالمحور الثاني / 
 ٥٢ أوًال /  دراسات تناولت إنموذج االستقصاء العادل

 ٥٤ مؤشرات ودالالت حول الدراسات التي تناولت انموذج االستقصاء العادل
 ٥٦ الناقدثانيًا  / دراسات تناولت التفكير 

 ٥٩ مؤشرات ودالالت حول الدراسات التي تناولت التفكير الناقد
 ٦٢ مدى اإلفادة من الدراسات السابقة

 ٨٩ -٦٣ وٕاجراءاته البحث الثالث : منهجية الفصل            
 ٦٤ التجريبي التصميم:  أوال
 ٦٤ وعينته البحث مجتمع:  ثانيا
 ٦٥ البحث مجموعتي تكافؤ:  ثالثا
 ٦٩ ضبط المتغيرات الدخيلة للتصميم التجريبي : رابعا

 ٧٠ مستلزمات البحث    -خامسًا :
 ٧٠ تحديد المادة العلمية. ١  
 ٧١ السلوكية) األهداف( األغراض صياغة .٢  
 ٧٣ . إعداد الخطط التدريسية ٣  



 ز  

 

 ٧٤ أداتا البحثسادسًا : 
 ٧٤ . بناء االختبار التحصيلي ١  
 ٨١ اختبار التفكير الناقد. بناء ٢  

 ٨٧ سابعًا : تطبيق التجربة 
 ٨٨ ثامنًا : تطبيق أداتي البحث 

 ٨٨ عًا : الوسائل اإلحصائية سات
 ٩٥ -٩٠ والمقترحات واالستنتاجات والتوصيات وتفسيرها النتائج الرابع : عرض الفصل            

 ٩١ عرض النتائج أوال : 
 ٩٢ تفسير النتائجثانياً :
 ٩٤ االستنتاجات ثالثا : 
 ٩٤ التوصيات رابعا : 

 ٩٥ المقترحات خامسا : 
 ١٠٦ -٩٦ المصادر      

 ٩٧ العربية المصادر:  أوالً 
 ١٠٥ األجنبية المصادر:  ثانياً 

 ١٦٢ -١٠٧ المالحق
Abstract I 

 

 ثبت الجداول

 الصفحة عنوان الجدول الجدول
 ٦٥ توزيع طالب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة  ١

٢ 
ـــار ـــائج اختب ـــين مســـتقلتين لمج) t.test(نت ـــي لعينت مـــوعتي البحـــث فـــي العمـــر الزمن

 شهرباأل
٦٦ 

 ٦٧ )  لعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث في متغير الذكاء t.testنتائج اختبار ( ٣

٤ 
)  لعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث فـي التحصـيل السـابق  t.testنتائج اختبار (

 لمادة علم األحياء
٦٨ 

 ٦٨ لعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث في اختبار التفكير الناقد) t.testنتائج اختبار ( ٥
 ٧٢ النسب المئوية وقيمة مربع كاي للصدق الظاهري لألغراض السلوكية ٦
 ٧٣ تصنيف بلوم موزعة على الفصول الثالثةوفق على األغراض السلوكية  ٧
 ٧٦ جدول المواصفات لالختبار التحصيلي ٨
 ٧٨ النسب المئوية وقيمة مربع كاي للصدق الظاهري لفقرات االختبار التحصيلي ٩
 ٨٤ النسب المئوية وقيمة مربع كاي للصدق الظاهري لفقرات اختبار التفكير الناقد ١٠
 ٩١ ) لعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث في االختبار التحصيلي t.testنتائج اختبار ( ١١



 ح  

 

١٢ 
) لعينتين مستقلتين لمجموعتي البحث في اختبار التفكير الناقد t.testنتائج اختبار (

 البعدي
٩٢ 

 والمخططات األشكال ثبت

 الصفحة عنوان الشكل الشكل

 ٢٤ حدوث التعلم وفقًا للنظرية البنائية يةشكل تخطيطي يوضح كيف ١

 الصفحة عنوان المخطط المخطط

 ٦٤ التصميم التجريبي للبحث ١

 ٧٠ جدول دروس علم األحياء لمجموعتي عينة البحث ٢

 ثبت المالحق

 الصفحة الموضوع  الملحق 

١ 
ــذين ناقشــهم الباحــث بخصــوص المســتوى  أســماء مشــرفي االختصــاص والمدرســين ال

 العلمي للطالب 
١٠٨ 

 ١٠٩ كتاب تسهيل المهمة  ٢
 ١١٠ بيانات متغيرات التكافؤ لطالب المجموعة التجريبية ٣
 ١١١ بيانات متغيرات التكافؤ لطالب المجموعة الضابطة ٤
 ١١٢ ومكان العمل ونوع االستشارةأسماء السادة المحكمين واختصاصهم  ٥
 ١١٤ استبانة آراء المحكمين في مدى صالحية األغراض السلوكية ٦
 ١٢٦ استبانة صالحية الخطط التدريسية ٧
 ١٣٧ التمييز لفقرات االختبار التحصيلي معامل معامل الصعوبة و ٨
 ١٣٨ التحصيليمفتاح اإلجابة الصحيحة وفعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار  ٩
 ١٣٩ االختبار التحصيلي بصيغته النهائية ١٠
 ١٤٥ لفقرات اختبار التفكير الناقدمعامل التمييز و معامل االرتباط ومعامل الصعوبة   ١١
 ١٤٧ اختبار التفكير الناقد بصيغته النهائية ١٢
 ١٥٩ مفتاح تصحيح اختبار التفكير الناقد ١٣
 ١٦١ في اختبار التحصيلدرجات طالب مجموعتي البحث  ١٤
 ١٦٢ درجات طالب مجموعتي البحث في اختبار التفكير الناقد ١٥

 



 الفصل األول

 

 التعريف بالبحث 
 

 مشكلة البحث       -: أوال

: 
ً
 أهمية البحث      -ثانيا

: 
ً
 هدف البحث     -ثالثا

: 
ً
 ا البحث تفرضي    -رابعا

: 
ً
 حدود البحث  -خامسا

: 
ً
 حتديد املصطلحات   -سادسا
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 -: أوًال : مشكلة البحث 
سنوات في المدارس المتوسطة  بعمهنة التدريس لمدة سلمن خالل ممارسة الباحث المتواضعة      

الحظ تدنيـــــًا واضحــــــًا في تحصيل المتعلمين في مادة علم  وبالذات الصف الثاني المتوسطوالثانوية 
من  )١(ملحق 0F١المشرفون المتخصصون والمدرسينمن  أكــد عدد ذلك فقدباإلضافة إلى األحيـــــــاء، 

من ، و في مادة علم األحياء تحصيل المتعلمينهم وجود تدٍن واضح في لخالل مناقشة الباحث 
وجود  تي أشارت إلىال) ٢٠١٢دراسة (أحمد وصاحب ،التي أكدت ذلك ية محلالدراسات ال

لباحث أن معظم الدراسات عزت الحظ او  ،انخفاض في تحصيل المتعلمين في المرحلة الثانوية
(الحسني  مثل دراسةتدني تحصيل المتعلمين في مادة علم األحياء إلى طرائق التدريس االعتيادية 

بالنظر إلى منهج علم األحياء للصف الثاني المتوسط في العراق نجد إنه يحمل بين ، و ) ٢٠١١،
ضاهي مناهج الدول المجاورة يطياته من المادة العلمية واألنشطة والمصورات ما قد يجعله 

المدرسين  تخدامالمتقدمة علميًا، لذا فقد تكون مشكلة انخفاض تحصيل المتعلمين ناجمة عن اس
 لطرائق تدريس غير فعالة في إيصال محتوى المادة العلمية إلى أذهان المتعلمين بالشكل األمثل

ير اإللتفات إلى ذاتية المتعلمين ، التي تجعل المدرس وعاًء مثاليًا لنقل المعرفة وتحفيظها من غو 
مواكبة التطور  أهمية، لذا يرى الباحث وقدرتهم على التفكير ، والربط ، والمقارنة ، واالستنتاج 

ومن ، قد تساعد في رفع مستوى تحصيل المتعلمينتدريس حديثة أو نماذج العلمي بإتباع طرائق 
 .  تحصيل المتعلمينم في تحسين قد يسهانموذج االستقصاء العادل الذي  لنماذجهذه ا
باإلضافة لما تقدم فإن الطرائق المتبعة في تدريس مادة علم األحياء التي يشيع استعمالها في      

الناقد معظم مدارسنا ال تساعد المتعلمين على تنمية مهاراتهم العقلية وبشكل خاص مهارات التفكير 
) من أن إتباع الطرائق  ٢٠٠٧(زرنوقي ، ه في المشار إلي) ١٩٩٩، وهذا ما ذهب إليه (الحربي،

التدريسية ذات الطابع التقليدي ( االعتيادي ) من شأنه أن يؤثر سلبًا على تنمية مهارات التفكير 
لدى المتعلمين ومن ثم تولد صعوبات في إيجاد الحلول لما يواجههم من المشاكل في المستقبل 

رفي وتهمل تنمية مهارات التفكير لدى المتعلمين، ) ، إذ تعنى بالكم المع٢، ٢٠٠٧(زرنوقي ، 
أدى إلى انخفاض مهارات التفكير  ذلكهمل الجوانب التطبيقية ، تبالجوانب النظرية و  تعنى كذلكو 

مهارات التفكير الناقد ، األمر الذي ُيظهر عملية التناقض مع المسلمات  منهالدى المتعلمين، و 
رة تنمية مهارات المتعلمين التفكيرية ،  وهذا ما كشفت عنه التربوية الحديثة التي تؤكد على ضرو 

نتائج دراسات وبحوث عراقية عديدة استهدفت تقويم مهارات التفكير الناقد لدى المتعلمين في 

                                                           
كلمة املدرسني تشمل املدرسني واملدرسات .  -١  
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)  التي أظهرت ضعفًا في مستوى التفكير  ٢٠١١المرحلة المتوسطة، منها دراسة ( يونس وزياد ، 
علم األحياء ، وقد أرجعت الدراسة السابقة سبب  لمتوسط في مادةالناقد لدى طالب الصف الثاني ا

انخفاض تحصيل المتعلمين وضعف مستوى تفكيرهم الناقد إلى استعمال طرائق التدريس االعتيادية 
دى لتفكير ،وهذا ما يتناقض مع األسس الحديثة للتربية التي تؤكد ضرورة تنمية مهارات ال

 لمتعلمين .ا
وجود مشكلة تمثلت في انخفاض كل من التحصيل بالباحث  شعررات السابقة من خالل المؤش    

، ذلك كان حافزًا له كي يجرب انموذج في الصف الثاني المتوسط  والتفكير الناقد لدى المتعلمين
االستقصاء العادل لتدريس مادة علم األحياء للصف الثاني انموذج حديث في التدريس أال وهو 

ها حًال للمشكلة سالفة الذكر وبالتالي يمكن تحديد مشكلة البحث بالسؤال المتوسط لعله يجد في
 اآلتي :

في التحصيل والتفكير الناقد لدى طالب فاعلية لتدريس بانموذج االستقصاء العادل ل هل( 
 ؟ ) . الصف الثاني المتوسط في علم األحياء

 
ً
 -:: أهمية البحث  ثانيا

، إلى تغيرات  العقدين الماضيينت التي شهدها العالم في أدت ثورة االتصاالت والمعلوما      
أحد أهم التحوالت تمثل  الزالتو ، هاكلعلى مجتمعات العالم  ياً يوموتيرتها وتأثيراتها ثقافية تزداد 

المؤسسات التعليمية ي ، ومن ثم معالم لثرت وستؤثر في تشكيل مجتمع القرن الحاوالتغيرات التي أَ 
 .  هاوتوجهاتوالثقافية 

تطوير  أصبح سرعة فائقة في زيادة المعلومات وتشابكها ،من  المعاصرنا عالمبه يمتاز ولما     
حد أوهو ،  تهاوتنمي متعلماألداة القادرة على تطوير إمكانات ال وصفهب التعليم ضرورة حتمية ،

درات عقلية على اكتساب ق تهالمصادر لنمو المعرفة ونقلها بأشكال منظمة إلى المتعلم ، ومساعد
جميعها وذلك بتحديد أنماط المعرفة األكثر فاعلية في تحقيق  ه، والتركيز على تنمية قدرات عامة

                                              )                              ٧٥: ٢٠٠٢، محمد(مرعي و                                                 طموحات المجتمع .
يكفل مواكبة التقدم  يلمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل الذ يالتعليم هو السبيل الرئيسلذا ف    

، والعنصر ثابتةوالعشرين بخطى  يالحضارية لألمة وٕاعداد أبناء القرن الحاد وٕارساء النهضة
 التييات أن من أهم التحد يوليس من شك ف ، المعاصرة مواكبة التطورات العالمية فيالفاعل 

سنواجهه  ينعيشه والذ يفالعصر الذ، الواقع تحديات علمية تكنولوجية يف ييقابلها التعليم ه
 )١: ٢٠١٠،بشير(   تكنولوجية. ال يمكن التعامل والتكيف معه إال من خالل تنمية علمية الً مستقب
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ونهضة علمية  سريع تطورمن العالم اليوم  هيشهدفما ، الذي نعيشهأصبح سمة العصر  العلمف    
، تق المؤسسات التربوية والتعليميةمسؤولية كبيرة على عا ىإلقذلك ، كافةشاملة في مجاالت الحياة 

لمواكبة هذا العصر ومتطلباته ومساعدة اإلفراد على استيعاب الكم الهائل من المعرفة والمعلومات 
                                  وتسخيرها في حياتهم .

عن قدرتها على دفع المجتمع  فضالً و سس إصالح البشرية وخالصها، حدى أُ إ التربيةتعد ذ إ     
وتشحذ عقولهم وأفكارهم وتدرب أجسامهم وتقويها،  هاوتصقلوٕارشاده فهي تنمي مواهب األفراد 

أنها تستطيع دفع المجتمع إلى العمل واالجتهاد ودفع األفراد إلى التماسك والتكامل  باإلضافة إلى
تنمية  متعلمعنى بتنمية الد وسيلة لحل المشكالت والنهوض باألفراد والرقي باألمم، إذ أنها تُ وتع

شاملة متزنة تربية علمية جميعها كي ال يطغى جانب على آخر وهي  جوانبالمتكاملة من 
 )٩:  ١٩٩٩(الحيلة ،  .ولمجتمعه الصالح إعدادًا شامًال ليكون نافعًا لنفسه متعلمتستهدف إعداد ال

بمجموعة من الخبرات العلمية ( معارف، مهارات ،  متعلمتستهدف التربية العلمية تزويد ال حيث    
إن التربية العلمية بعبارة أي على المعاصرة ،  ، قادراً  علمياً  مثقفاتجاهات) الالزمة الن يكون 

لعلمية المتصلة بالمواقف بتفهم طبيعة العلم ، وتطبيق المعرفة ا عنايةالو  ، علمياً  متعلمأخرى تربية ال
الحياتية اليومية ، وٕادراك العالقة المتبادلة بين العلم والتكنولوجيا والمجتمع ، واالستفادة من عمليات 

 )٢٠ : ٢٠٠٣(علي ،           االستقصاء العلمي ، واإللمام بالقيم واالتجاهات المرتبطة بالعلم .
هو لتربية العلمية لإن الهدف األول ) ١٩٩٩ارثي ، (الح  المشار إليه في(بياجيه)  أوضح وقد    

قادرين على أنتاج أشياء جديدة، وليس إعادة عمل ما أنتجته األجيال السابقة،  متعلمينتخريج 
 )٥٦ : ١٩٩٩(الحارثي ،              . ليستمروا في تعلمهم وممارسة قدراتهم مهلوٕاتاحة الفرصة 

وسيلة لتحقيق وظائف التربية وأهدافها ومصدر لتلبية مطالب و ه هاكلمراحله التعليم ب لذا فان    
األمة من القوى البشرية الفاعلة بوصفه ميدانًا يعكس وظائف التربية وأهدافها من خالل مؤسساته 

دَّ رفع مستواه بالتعليم وعُ  لعنايةا تخصية اإلنسانية ، لذلك ازدادالتربوية التي تتولى مهمة صنع الش
 )٤ : ٢٠٠٥(النجم ،                   ل مجتمع يرغب في تحقيق التقدم والتطور .لك مهماً  شرطاً 
العملية التربوية واالهتمام بها  إلىحضاريًا زادت حاجته  مةاألُ  أونه كلما تقدم المجتمع أذ إ    

ال وتطويرها لكي تلبي متطلبات التطور والتقدم الحضاري على مستوى الفرد والمجتمع والعالم أيضًا 
سيما العصر الحديث الذي أصبح العالم فيه وكأنه يعيش في قرية صغيرة تتبادل مجتمعاته التأثير 

 )    ٣٠:  ٢٠١٠( عطية ،                                                           فيما بينها . 
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، وال تقل هاكلالعالم على ما سبق فقد أصبحت التربية إستراتيجية قومية كبرى لشعوب  وبناءاً      
من حيث األولوية عن أولوية الدفاع واألمن القومي، ذلك أن رقي الشعوب وتقدمها  أهميةً 

ولتزايد أهمية التربية في حياة الشعوب ، وحضارتها تعتمد على نوعية األفراد وليس عددهم 
 )      ٢٧: ٢٠١٢زاعلة ، ( الخ                       . ها كلأصبحت تمثل اهتمامًا قوميًا للحكومات 

ألجل ذلك فإننا نجد الكثير من المحاوالت الجادة الساعية إلى تحسين النظم التربوية وتطويرها     
العمل على إعادة النظر في مناهجها الدراسية وطرائق تتم عن طريق  هاجميع في أنحاء العالم

                                                    . لذي تنشده وتبتغيهتدريسها لجعلها قائمة على أسس علمية حديثة لتحقيق التقدم ا
 )٣٧: ١٩٩١ ، دجي(محمد وم                                                                  

،  إلى حٍد ما العمود الفقري للتربية دّ مركزًا حيويًا في العملية التربوية ال بل تع تمثلالمناهج ف    
إذ يمثل المنهج مجموع ويصف بعض التربويين موقعه من التربية كموقع القلب من الجسد، 

وٕاعدادهم في ضوء ظروف البيئة االجتماعية ،  هالخبرات التعليمية التي ُيعدها المجتمع لتربية َأفراد
التي وما يهدف إلى تحقيقه من آمال وانجازات شخصية ، وبهذا المعنى يكون المنهج هو المرأة 

 ) ٥:  ٢٠٠٦( أبو حويج ،              تعكس واقع المجتمع وفلسفته وثقافته وحاجاته وتطلعاته  .
لذا فعليه ــــــ أي المنهج ــــــ أن يقدم للمتعلم معلومات وافية تشبع حاجاته المتنوعة واألساليب     

من حاجاته ومساعدته  الصحيحة والمقبولة لهذا اإلشباع وأن يوفر له الفرص لتحقيق الممكن
باألمن والنجاح وتنمية مهاراته في العالقات اإلنسانية كالصداقة والتعاون والتضحية ولبناء 

 )١٢٣:  ١٩٨٩( صالح ،          اتجاهات نفسية مقبولة نحو المفاهيم المختلفة لهذه العالقات .
 غيرو المجتمع  واقع وطموحل ممثالً المنهج الدراسي أن يكون من المفضل  هأنيرى الباحث و       
على األنشطة  شتملبل ي،  المتعلمين إلىرسون دّ نقلها المُ قتصر على المعلومات التي يَ م
طرائق التدريس التي يمكن إيصالها إلى أذهان المتعلمين من خالل استخدام والمهارات االتجاهات و 

ى ذهن المتعلم ، لذا يجب انتقاء هي القناة التي تنقل المادة العلمية إلفطريقة التدريس  ،مثل األ
علمية إلى أكبر عدد المناهج من مادة تلك ما تحمله إيصال  طتها يمكناالطريقة األمثل والتي بوس

    .ممكن من المتعلمين 
وسائل تنفيذ المناهج التربوية وعليها تتوقف درجة فاعلية المنهج  همّ فطرائق التدريس ُتعد من أ    

رجّوة ، لذلك ال يمكن الحديث عن جودة العملية التعليمية بعيدًا عن جودة في تحقيق األهداف الم
طرائق التدريس أي ابتعادها عن اإللقاء والتلقين وقدرتها على إثارة تفكير المتعلمين وجعلهم محور 
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عملها واالهتمام بتحفيزهم على التعلم الذاتي وتنمية مهاراتهم في مواجهة القضايا التي يمكن أن 
 )٢٣١-٢٣٠: ٢٠١٠(عطية ،                                      وا لها في حياتهم .   يتعرض

تطلب تحديثًا مستمرًا لموضوع التدريس ، ت مواكبة ثورة المعلوماتو العصر التقني  مالئمةإذ إن     
حدها و في التدريس دية ايعتق االائلم تعد الطر  حيث، المهمة أحد المواضيع التربوية الذي يمثل 

،  العصر وتقنياته من أذهان المفكرين والمخترعين والعلماء إلى أذهان المتعلمين كافية لنقل أفكار
                                                               . تناسب التعلم الذي نريد اً ق أكثر تقنية وأكثر تقدمائالضروري إبداع طر  لذا أصبح من

       )٣: ٢٠١٠، وآخرون( عطوة                                                                  
مية لالع المادة وىمحت الا المدرس في إيصهالتي يستخدم الوسيلةهي طريقة التدريس  نإ إذ    

 ديدعظهرت ال وتأكيدًا على أهمية طرائق التدريس فقد ، يميةلية التعلبالعم هأثناء قيامفي  نميلمتعلل
المؤتمر الصيفي لجمعية تطوير المناهج واإلشراف  ومنها: هالتطوير المؤتمرات من 

)Association for Supervision and Curriculum Development نعقد تحت ا) الذي
 )سانت لويس( بمدينة )  ٢٠١٢ /٣/٧ -١(ة من مدلل"  الثورة في طرق التدريس والتعليم " عنوان
 تناول المؤتمرو  ، مدار ثالثة أيام ىعلاستمر ، و  لواليات المتحدة األمريكيةبا ) ميسوري( بوالية 

     ، ق التدريس والتعليمائبصنع ثورتهم في طر  هجميعون في أنحاء العالم درسكيف يقوم الم فيها
 همة في كيفية تطوير التعليم مثل تخطيط المناهج الدراسيةمالعديد من الموضوعات الكذلك  تناولو 

تطوير فاعلية و ،  توحيد معايير نظم التقييمو ،  القرن الحادي والعشرينفي رات التعليم مهاو ، 
ين عنيهدف هذا المؤتمر إلى تعريف الم، و  ، والعالقة بين التدريس والتكنولوجياهمهاراتو درس لما

                              . ق األحدث واألكثر فاعلية في صناعة تعليم المستقبلائالطر على بالتعليم والتدريس 
                                                                    )ASCD , 2012, p: 2 ( 

العلمية للمعرفة  تعلمكتساب المفي إمسؤولية المن  األكبر الجزء إن حظنل من خالل ما سبق و      
االسلوب المناسب  أوختيار الطريقة ا إن حيث،  ةلطريقة التدريس المناسب درسالميقع على اختيار 

هدف التدريس ، وهذا ما يمثل ن من المادة الدراسيةتمكالالعلمي يساعد المتعلم على  حتوىللم
 لاعماست من المفضل، لذلك  ههو تسهيل التعلم وتنشيطه وبالتالي ضمان حدوثأال و  أساسيةبصفة 

بذل فيها من عملية التعلم بمقدار ما يُ  بحيث يجني من وفاعالً  الطريقة التي تجعل المتعلم نشطاً 
اتيجيات ر ستإ لاعماست لضَ فَ يُ  وعليههه ، ت الحياتية التي تجابمشكالال حل ىلعًا قادر ، و جهد وعمل

تدريس العلوم توفر للمتعلم مواقف وأنشطة تعليمية تتطلب منه ممارسة العمليات  في طرائقو 
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 ةاتيجير ستإ الطرائقاتيجيات و ر ستاإلومن هذه  بما في ذلك التفكير الناقد ، العقلية المختلفة
 .االستقصاء 

إن ) ٢٠٠٩،  وسليمان( أمبو سعيدي  المشار إليه في( Shimizu , 1997 ) ذكر  حيث    
إستراتيجية التعلم باالستقصاء جاءت كردة فعل للطريقة االعتيادية (التقليدية) لتعلم األنشطة 

م فيها تفصيل التجربة للمتعلم خطوة بخطوة من دون إتاحة المعملية في مناهج العلوم ، والتي يت
السؤال الرئيس ،  نالفرصة له ليفكر في صياغة هذه الخطوات ، وفي طريقة الوصول لإلجابة ع

في حق المتعلم وسوء تقدير لقدراته العقلية ، كما إنها ال تتيح له الفرصة  إجحافاً  دّ فهذه الطريقة تع
فرصة للمتعلم ليمارس تفكيرًا مستقًال أو  داهر التي يدرسها ، وال توجذا معنى للظو  ليبني فهماً 

 )١٩٧، ٢٠٠٩،  سليمان ( أمبو سعيدي و                   .يصقل قدرات حل المشكالت لديه 
مساعدة  إحداث تغيرات جذرية في أساليب وطرائق تدريس العلوم كي تسهم في استدعىذلك    
والقضايا  من المعارف والمهارات واالتجاهات التي تتصل بالمشكالت اً على إكسابهم قدر  متعلمينال

إذ  ،اليومية  للحياة متعلممن مهارات التفكير العلمي والناقد المطلوبة إلعداد ال اً العلمية وكذلك قدر 
                                             . من أهداف تدريس العلومآخرًا  هدفاً  والمثقف حياتياً  علمياً  المتنور متعلمأصبح إعداد ال

 )٣٩: ١٩٩٩(النجدي وآخرون ،                                                                
االستقصاء تجعل من المتعلم محورها األساسي في عملية التعليم والتعلم ، و  إستراتيجيةإن      

تعلمه الذاتي من خالل تهيئة مواقف تثير فيه حب  تؤكد على إكسابه المهارات العقلية واستمرارية
عتماده على ااالستطالع ، والبحث ، والتفكير ، وٕاجراء التجارب العلمية ، مما ينعكس إيجابًا في 

 ) ١١٦:  ٢٠١١( قطيط ،    نفسه ، وتعزيز ثقته بذاته وٕاثارة حماسه تجاه عملية التعليم والتعلم . 
الطريقة واالسلوب الجيدين في تدريس العلوم مثل  لاعماست) أهمية ٢٠٠٢يؤكد ( عطا اهللا ، و      

تسهيل عملية تدريس العلوم وتنظيمها ، إذ أنها خير معين للمدرس على  االستقصاء إستراتيجية
 ) ١٨١: ٢٠٠٢(عطا اهللا ،               .للمتعلمين عن تلقين المعرفة العلمية وتيسيرها واالبتعاد 

أن التعلم االستقصائي ال يقف عند المعلومات المتضمنة في فقد أكد  ) ٢٠٠٨( عطية ، أما     
الكتاب المدرسي المقرر، إنما يتعداها إلى استعانة المتعلم بمعلومات من مصادر خارجية لدعم 

 )٢٠٠:  ٢٠٠٨( عطية ،                                     وجهة نظره والتأكد من صحتها . 
في التفكير على المتعلم ، ويثق في قدرته على  ةالمسؤولييضع م االستقصائي التعلفكذلك     

ى بدوره على أحسن وجه ، ويقلل من شأن تلقين المدّرس وتوجيهاته بل يركز على ما لد القيام
 تيح له ممارسةيُ و ثير دوافعه الداخلية ، ويُ العقلية اهنمي قو نه يُ أأي من قدرات واستعدادات  لمتعلما
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ت العقلية التي تمكنه من توليد حقائق جديدة ، وبالتالي يمّكنه من استرجاع المعلومات العمليا
 ) ٩٩:  ١٩٩٢( الفنيش ،                         لما دعت الحاجة إليها .بطريقة أسهل وأسرع كُ 

لوطنية حد المعايير التي نادت بها الرابطة اأَ  ونظرًا ألهمية االستقصاء في التدريس فقد ُعدَ      
كما ) (National Science Teachers Association ,2003إلعداد معلمي العلوم بأمريكا  

أوضحت هذه المعايير المعارف والقدرات التي يجب أن  حيث) ٢٠٠٦( عبد السالم ،  ورد في
إن عليه تشجيع المتعلمين على االستقصاء من خالل طرح األسئلة  إذيتميز بها معلم العلوم ، 

 في برامج إعداد معلم هماً م نقاط تقييم ثابتة ومدخالً  دّ ن هذه المعايير تعإ و  هاوتفسير البيانات وجمع 
 )   ٥٨٣-٥٨٢:  ٢٠٠٦( عبد السالم ،                                                 العلوم  . 

نظمات العالمية في ، فقد أولت عدد من الم لتعلم باالستقصاءاهمية وألوتأكيدًا على ما سبق       
 التربية العلمية وخاصة األمريكية منها مثل :

 الجمعية األمريكية للتقدم العلمي  -١
    American Association for the Advancement in Science ( AAAS), (1990) 
 المجلس القومي للبحوث في الواليات المتحدة -٢

National Research Council (NRC) , (1996) 
 الرابطة الوطنية إلعداد معلمي العلوم بأمريكا  -٣

National Science Teachers Association  (NSTA) ,( 2003)    
يميز سلوك العلماء عن غيرهم في بحثهم عن  هو ماته دّ فعللتعلم باالستقصاء  ةكبير عناية      
عن هذه اإلستراتيجية ، للظواهر من حولهم ، وانه يحمل معاني أعمق من الفهم الشائع  همتفسير 

فهو على سبيل المثال أكثر من مجرد القيام بعدد كبير ومتقن من المالحظات ثم الشروع في 
الخيال واإلبداع أكثر  من تصنيفها ، وهي غير مقصورة فقط على مختبرات العلوم ،كما تتطلب قدراً 

 )١٩٧: ٢٠٠٩، سليمان يدي و( أمبو سع                            .مما يعتقد الكثير من الناس
أهمية  وصون في التربية على إن توظيف االستقصاء في التدريس ذصختكذلك فقد أجمع الم     

نحو التعلم وينمي  تهيعمل على تنمية دافعي إذثر ذلك على المتعلم ، أكبرى ، لما ينعكس من 
وتقويم وينمي مفهوم الذات  مهارات التفكير لديه وخاصة مهارات التفكير العليا من تحليل وتركيب

سهم في تحقيق العديد من األهداف التعليمية التي تسعى يُ  هلدى المتعلم ، باإلضافة إلى ذلك فان
ظم التعليمية لتحقيقها ، مثل تنمية القدرة على جمع المعلومات ومعالجتها ، تنمية القدرة على النُ 

 .  وٕاصدار األحكامتخاذ القرار إالتعلم الذاتي ، تدريب المتعلمين على 
 ) ١٣١-١٣٠:  ٢٠١١( قطيط ،                                                              
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علم األحياء هو تأكيد على  االستقصاء في تدريس مادة إستراتيجية خدامويعتقد الباحث إن است     
رس، وٕان الكلي على المدّ  عتمادااليحل مشكلة قد في العملية التعليمية و  متعلميجابي للالدور اإل

على عتماد االأهمية  رظهتَ من هنا و  ،اً معرفي لمتعلما رييسهم في تطو قد  ستراتيجيةهذه اإل خداماست
 نموذجومنها إعلها تنقل مسؤولية التعلم من المّدرس إلى المتعلم ية تدريسنماذج و  تإستراتيجيا

 االستقصاء العادل .
 هموفي قيم همن من أفراد مختلفين من حيث آرائهم وأولوياتكو مالمجتمع  كوننظرًا لف     

األمر الذي يدعو  يحدث تعارض في اآلراء والقيم عند مناقشة قضية جدلية ما ، لذااالجتماعية ، 
لتحليل القضية ، والتوصل إلى  إلى إيجاد طريقة تمكن هؤالء األفراد من التفاهم مع بعضهم البعض

 ) Joyca & Weil ,2003, p: 111(                                         . قرار بشأنها يتسم بالعدل
للمتعلمين استكشاف القضايا الجدلية بطريقة مشابهة لتقديم القضايا االستقصاء العادل يتيح  إذ     

وعلى المتعلمين تقييم ،  انه نسخة طبق األصل من العملية القضائية إذ للمشاركين في المحاكمة ،
  p: 103  ( Sally , 2011,(                                      .للنقاش المقدمة  األدلةن ووز 
لتسوية القضايا الخالفية في سياق اجتماعي،  اآلراءتحكيم هذا االنموذج عملية  تضمنكذلك ي    

ساعد هذا االنموذج المتعلمين على ي إذأي تتم عملية التحقق من أجل إيجاد حل لهذه القضايا ، 
سياسية ، ليتعلموا كيفية صياغة مواقفهم  ماجتماعية أ مفهم مدى تعقيد المشاكل سواء كانت علمية أ

 p19) (Kandarp: 2013,                             .مستقبًال في الدفاع عن القضايا العامة 
على الدوافع الداخلية ، متمثلة في دافع حب متحفزين للتعلم اعتمادًا  متعلمينال يجعلو      

مما يجعل  ما ، االستطالع وليس اعتمادًا على دوافع خارجية متمثلًة في الحصول على مكافأةٍ 
 )٣٧،  ٢٠٠٦( بابطين ،               خر .التعلم ذا معنى وقابل لالستبقاء وتطبيقه في مواقف أُ 

ة قدرات التفكير لدى المتعلمين وتطويرها ، بوضعهم استثار  إلى بصورة عامة يهدفاالستقصاء و    
 )٨٩: ٢٠١١( قطيط ،        . أمام موقف مشكل ، ليبحثوا عن حلول له بإتباع المنهجية العلمية

االستقصاء في  إستراتيجيةلية عبعض الدراسات في مجال تدريس العلوم على فا تكدأ قدو     
) التي أشارت إلى أن Mackenzie , 2001ماكينزي ( ةدراسا ومنه تنمية التفكير لدى المتعلمين

لمواقف االستقصاء في تدريسه للعلوم بالمرحلة المتوسطة يمكن أن ينمي التفكير  درسالم عمالاست
                                   )١٣٥: ٢٠١٠ ( مازن ،   . التفكير اإلبداعي لدى المتعلمين ويجعل التعلم أكثر معنى لهمو الناقد 
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وكذلك أشارت أدبيات البحث العلمي إلى إن إستراتيجية االستقصاء من أكثر استراتيجيات     
ق ائتدريس العلوم فاعلية في تنمية التفكير لدى المتعلمين، كونها تتيح الفرصة أمامهم لممارسة طر 

 )٣٤١: ٢٠٠٧(زيتون ،                             العلم وعملياته، ومهارات التقصي بأنفسهم.  
، إنما هو دعوة سماوية ، فالقرآن الكريم ن موضوع علمموضوع التفكير قبل أن يكو  ولكن   
ومن  تفكر،إلى ال اإلنسانعلى التفكير وتدعو  ّض تحالتي قرآنية ال اتيالعديد من اآلشتمل على إ

 بين هذه اآليات القرآنية قوله عز وجل : 
ُل اْآلَياِت ِلَقوْ  ( ِلَك ُنَفصِّ  )٢٤ /( يونس )  ٍم َيَتَفكَُّرونَكذَٰ

  وكذلك قوله تعالى
 )٢١ /) ( الحشر  َوِتْلَك اْألَْمثَاُل َنْضِرُبَها ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّرون(

والتفكير كغيره من الموضوعات ، وهكذا تتوالى اآليات القرآنية داعية اإلنسان ليفكر ويتدبر     
ها في حل المشكالت المختلفة في عمالاست متعلميستطيع ال يمكن تعليمه بشكل استراتيجيات

عملية انتقال من الحقائق الجزئية المحددة إلى المبادئ والقوانين ه األوضاع المختلفة، وذلك ألن
عمليات التفكير  هر المستقبلية والربط بينها، وٕانوالتعميمات التي تساعد المتعلم على التنّبؤ بالظوا

منتظم ، فالتمكن من مهارة تفكيرية معينة يتوقف على التمكن من مهارة و تسلسل متتطور بشكل 
 )٥٦٢: ١٩٩٨ ،  (نشواتي                                                     .  أخرى سابقة

التفكير لدى ى و تسمويشير األدب التربوي إلى تنامي اآلراء الداعية للتدريس من اجل رفع      
كبر أمامهم لممارسة مهارات التفكير ، لذا تؤكد االتجاهات التربوية أاحة فرصة المتعلمين ، وٕات

ق ائطر  درسينأهمية إكساب المتعلم مهارات التفكير ، وممارستها ، وتبني المعلى الحديثة 
ستراتيجيات تدريسية توظف إلثارة المتعلم وتزيد من فاعليته من خالل إتاحة الفرصة أمامه إ و 

، والتساؤل ، والتجريب ، وكذلك تؤكد على توفير مناهج دراسية تشجع استخدام  للبحث ، والتقصي
 االسلوب العلمي في التفكير ، وتسهم في إشراك المتعلم في عملية التعلم .

 )٨٥: ٢٠١١قطيط ، (                                                                         
عربية ، ويأتي ير من الحركات التربوية الحديثة والنشطة في المنطقة الحركة تعليم التفك إن     

نه بقدر ما يجري بين إفي دول العالم المتقدم ، حيث تُ  من نتائجعلى ما أحرزته  االهتمام بها بناءاً 
العمل على تعليم المتعلمين وٕاعدادهم كمفكرين جيدين ، بقدر ما ينعكس هذا عليهم في مجال 

          . هاوتطوير  منتجين جيدين ، مما يسهم في تنمية مجتمعاتهمبوصفهم ورهم العمل وأداء د
 )                                                                       ٥:  ٢٠٠٥( السرور ،                                                                       
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واهتمام هائل بتدريس التفكير، مبادرات عدة  األخيرفي العقد ا سبق ظهرت وتأكيدًا على م     
سباب هذه أ، ومن رسات التربوية في الحياة اليومية هذا العمل سُيثري وُينمي المما إنباعتبار 

تطلب متعلمين أكثر قدرة على التفكير وحل المشكالت لكي ي يداالقتصاد الج إنالمبادرات هو 
 )   ٢٧:  ٢٠١٠( جابر،                                                                        . إنتاجيتهمتزداد 

في ظل ما  اً لحمُ  اً مطلبظهر بوصفه بتنمية التفكير بأشكاله المختلفة  العنايةفإن  زد على ذلك    
حياة العلمية ، وتحوالت جذرية مهمة تشمل ميادين ال اليوم من تغيرات متسارعة يشهده عالم
ظيت ، ولعل التفكير الناقد يمثل أحد أشكال التفكير التي حَ  واالجتماعية والسياسية واالقتصادية

لألهمية الكبيرة التي يتمتع بها ال سيما في مجال التعامل  على الساحة التربوية نظراً  ةواسع بعناية
 ) ٢٤٠: ٢٠٠٧،  محمدو  أبو جادو (                       .المعرفي الهائل  الكمهذا  ال معالفعّ 

المناهج  وغاية األسمىهدف التربية  إنيجمع التربويون وعلماء النفس المعرفيون على  إذ     
                         تنمية القدرة على التفكير الناقد لدى المتعلمين.هو الرئيسة في هذا القرن 

 )  ٢٣:  ٢٠٠٦ ، السليتي (                                                                    
 لآلراءفهو يقوم بالتمحيص الدقيق ، في مواقف مختلفة التفكير على تطبيق قواعد  هداعتمال    

 ومطابقتها للقواعد والسياقات المعروفة .  إنصافهاوالمعلومات المتوافرة ليقرر مدى  واألفكار
 )١١٥:  ٢٠٠٤، صباح( النعيمي و                                                             

يتم من  ،، واستعمال قواعد االستدالل المنطقي له ومالحظة دقيقةللواقع وهو أيضًا فحص      
 الحكم على األشياء طبقًا لمحكات متفق عليها للتوصل إلى استنتاج صحيح وحل للمشكلة . هخالل

 )٢٠:  ٢٠٠٧( الغريري ،                                                                      
هم وأساسي ، أصبحت الحاجة لتنميته عند المتعلمين ضرورية مولما للتفكير الناقد من دور     

بسبب إنتشار اإلشاعات واإلدعاءات التي تقف حجر عثرة في سبيل تقدم مجتمعنا وتطوره ، كذلك 
اليوم مصادر المعرفة ( داخل المدرسة وخارجها ) من مناقشات وكتب وٕاذاعة فقد تعددت في العالم 

وتليفزيون .... إلخ ، إذ أصبح المتعلم بحاجة ماسة إلى تقييم ما يقدم إليه وما يسمعه وما يقرأه ، 
         ومعرفة السليم من غيره ، وبحث ونقد ما يعرض له من امور شخصية واجتماعية ودراسية .                 

 )   ٣٢٨-٣٢٧:  ٢٠١٠( محمود ،                                                             
لى إن مهارات التحليل والتقويم التي تقودهم و المتعلم عمليستفمن خالل هذا النوع من التفكير      

موجبة نحو القضايا  الرغبة في التساؤل واحترام آراء اآلخرين ووجهات نظرهم وتكوين اتجاهات
 )       O′Reily, 1991, p: 164(                                                   المطروحة . 



 ٢٠١٦/ ١١/ ١٦                                                                                                               
 

     

 تعريف بالبحثال : ولالفصل األ
 
 
 

۱۲ 
 

ون إلى عنيوالمجتمع سارع الم متعلممن آثار إيجابية للتفكير الناقد على ال قدمت وفي ظل ما    
مستقل  يم هذا النوع من التفكير بشكلتباينت في رؤاها من حيث تعله عديدة لتعليم اقتراح اتجاهات

الجدير ذكره أن  ومن ، أو عبر الدمج بين االتجاهين السابقين ، عن المنهاج الدراسي أو من خالله
        االعتيادية الطريقة  االختالف في اتجاهات تعليم التفكير الناقد لم يمنع االتفاق على قصور

تتطلب   إذ ربوية في تنمية مهارات هذا النوع من التفكير،الشائعة في المؤسسات الت )، التقليدية (
محددة المعايير  طرائق حديثة في التدريس، وٕاستراتيجيات تعليمية استعمالتنمية التفكير الناقد 

 اً ميسر  رسدّ فيها الم ، بحيث يكون وتركز على فاعليته في عملية التعلم متعلملل أساسياً  تعطي دوراً 
 )٤ : ٢٠٠٢، ( الخوالدة                                                               .ومنظماً 

 هدفاً ته ، وجعلت من تنمي وأهميتهالتفكير النوع من  مكانة هذا إلىعدة دراسات  أشارتوقد      
وحددت ، متعددة لتطويره  وأساليبلمختلف المؤسسات التربوية وطرحت طرائق  أساسياً  تربوياً 

في  أساساً التعليم على التفكير الناقد ليجعله  سيركزو  ، ذلك لبرامج المناسبة لتحقيقلوسائل واا
المعرفة تزداد بمعدالت متفاوتة خالل ان الحياة محكومة بسرعة التغيير، و  نو لكفالعملية التعليمية ، 

تفكير توجيه التعليم نحو تعليم ال األساسيةالمستقبل  صار من مستلزمات امحددة ، لذمدة زمنية 
 ) Kaplan & Kies , 1992 , p: 24(                                                             الناقد . 

وعلى الصعيد العربي كانت هنالك دعوة لتنمية التفكير بأنواعه المختلفة ( وال سيما التفكير     
، فقد أوصى المؤتمر  ئهاوبنا الناقد ) لدى المتعلمين لما له من دور مهم في تطوير شخصياتهم

إلى ضرورة تربية  ١٩٩٨األول لوزراء التربية والتعليم والمعارف العرب ، الذي عقد في ليبيا 
اطته أن يفكروا في بناء اجتماعي سضوئه وبو  فيعلى التفكير الناقد لكي يستطيعوا  المتعلمين

وأساليب حديثة في مختلف  أفضل ، ذلك من خالل إعداد برامج جديدة وٕاتباع مداخل تدريسية
التفكير ليكونوا شخصيات قادرة على حل على  هموتحفز  المتعلمينالمباحث الدراسية، والتي تثير 
                           المعلومات والبيانات تحليًال منطقيًا لتحديد مدى صدقها. واحلليالمشكالت التي تعترضهم و 

   ) ٤٧٢:  ٢٠٠١( إبراهيم ،                                                                    
واحدًا من المصادر الرئيسة لتنمية التفكير الناقد يتحمل مسؤولية كبيرة في توجيه كرس والمدّ      

نحو التفكير الناقد خاصة بقضايا مجتمعهم والتعامل معها بتجرد وموضوعيه ومناقشتها  المتعلمين
فرت لديهم احص الوقائع والتحقق منها بحيث ال يصلون إلى حكم إال إذا تو بأسلوب يقوم على ف

           األدلة على صحته وسالمته ويستعينون بالمنطق السليم واالستدالل الذي يقبله العقل . 
  )٢:  ٢٠٠٠(الشياب ،                                                                         
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 هاجميعن تنمية التفكير بأنواعه المختلفة يأخذ حيزًا كبيرًا من أهداف محتوى المواد الدراسية إِ       
وبالذات مادة علم األحياء ألنها ذات طبيعة خاصة تجعلها مناسبة لتنمية التفكير بأنواعه مثل 

                                                 إلبداعي. والتفكير ا البصري التفكير الناقد والتفكير االستداللي والتفكير التأملي والتفكير
 ) ٣٩:  ٢٠٠٣(عبيد وعزو ،                                                                  

علم األحياء بدراسة الكائنات الحية من الناحية العضوية وتكيفها مع البيئة التي عنى يُ  إذ     
ا تتضح العالقة المتينة مع التربية التي تبحث في معرفة قوانين الحياة العامة من هنو تعيش فيها ، 

والنمو والتكيف ، األمر الذي أدى بدوره إلى وجود اتجاه بيولوجي في التربية ، وخاصة فيما يتعلق 
بالتركيز على مفهوم التكيف المبني على وجود دافع داخلي يسعى إلى تالؤم الكائن الحي مع 

إن التربية ال يمكن أن  إذ ،بيئة المحيطة به من مختلف أوجهها والتي هي جوهر الحياة مطالب ال
تتجاهل الجانب البيولوجي لدى المتعلم فهناك فروقات بين المتعلمين فيما يتعلق بقوة إبصارهم أو 
حدة سمعهم ، أو سالمة نطقهم ونضج أجهزتهم العصبية ونمو خالياهم الدماغية ، وتكوين بنيتهم 

       بعين االعتبار هذه الفروقات .                        الجسمية وبالتالي تتعامل التربية معهم آخذةً 
 )٢٤-٢٣:  ٢٠١٢( الخزاعلة ،                                                                

ا تمثل مرحلة المراهقة وتعد المرحلة المتوسطة من المراحل المهمة في حياة المتعلم كونه     
يًا لمواجهة فكر بتأهيل المتعلم معرفيًا و  العنايةرورة لذا من الضاخرى  إلىعمرية والتحول من مرحلة 

المراحل المتقدمة من المعرفة مستقبًال من جهة وتزويده بمهارات التفكير المناسبة التي من شأنها 
يمكن إيجاز ومن خالل ما تقدم  ،أخرىة من جهأن تيسر عليه مواجهة مواقف الحياة المستقبلية 

 تية : أهمية البحث الحالي بالنقاط اآل
وزيادة قدرتهم على ممارسة  متعلمينسهم في رفع مستوى تحصيل اليحديث قد  نموذجتقديم إ  -١

 التفكير الناقد .
في  انموذج االستقصاء العادلفاعلية تناولت  عراقيةال توجد دراسة في حدود علم الباحث   -٢

 ب الصف الثاني المتوسط في مادة علم األحياء.التفكير الناقد لدى طالو حصيل الت
،  متعلمينحد أنماط التفكير المهمة التي البد من تنميتها لدى الأأهمية التفكير الناقد بوصفه   -٣

 وانو ليك متعلمينفي هذه المرحلة التعليمية يسهم في إعداد ال اً أساسي اً التفكير الناقد هدفيعد  إذ
 . مواجهة مواقف الحياةعلى  يندر قا

ول إن يستفيد منه طلبة الدراسات العليا والباحثون ملتفكير الناقد من المألاختبارًا  بحثال وفري  -٤
 في مجال تدريس العلوم .
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: 
ً
 -:هدف البحث  ثالثا
 ف :يهدف البحث الحالي إلى تعرّ    

فكير الناقد لدى طالب الصف الثاني فاعلية التدريس بإنموذج االستقصاء العادل في التحصيل والت
 المتوسط في علم األحياء.

 : فرضي
ً
 -: ا البحثترابعا

 لغرض التحقق من هدف البحث تم صياغة الفرضيتين الصفريتين اآلتيتين :   
طالب  ) بين متوسط درجات٠,٠٥وى داللة (ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستاألولى : 

االستقصاء العادل وبين متوسط  إنموذجعلى وفق رسون دّ يَ  المجموعة التجريبية الذين
 دية في اختبارعتيااال الطريقةعلى وفق ون رسدّ ت طالب المجموعة الضابطة الذين يَ درجا

 التحصيل .
طالب ) بين متوسط درجات ٠,٠٥ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( الثانية :

 االستقصاء العادل وبين متوسط إنموذجعلى وفق سون ر دّ المجموعة التجريبية الذين يَ 
في اختبار  ديةعتيااال الطريقةعلى وفق رسون دّ ت طالب المجموعة الضابطة الذين يَ درجا

  .التفكير الناقد

 : حدود البحث 
ً
 -:خامسا

  يقتصر البحث الحالي على :  
للبنين وهي  حمورابيالمتوسط في متوسطة  ثانيالصف ال تمثل مجتمع البحث بطالب •

للعام  ،المتوسطة النهارية الحكومية التابعة لمديرية تربية الديوانية (المركز) إحدى المدارس
 . ) م٢٠١٣ -٢٠١٢الدراسي (

 ) م .٢٠١٣ -٢٠١٢الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي (  •
 يوان _ الثامن : عالم الح، السابع : عالم الحيوان _ الالفقريات ( الفصول الثالثة األخيرة  •

األحياء  علممن كتاب ) ،  لعالقات بين الكائنات الحية ومحيطهاا:  تاسعال، الحبليات 
 ) م .٢٠١٢ (، ٢ط  ،المتوسط  ثانيالمقرر تدريسُه للصف ال

 :  حتديد املصطلحات
ً
 -: سادسا

 Effectiveness       الفاعلية .١
  كل من : اعرفه
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 همأو المتوقع الذي يحدثه تعليم المتعلمين وتدريب) بأنها تحديد األثر المرغوب  ١٩٩٧( توفيق  •
 لتحقيق األهداف الموضوعة ، ويقاس من خالل التعرف على الزيادة في متوسطات درجاتهم .

 )٩٣:  ١٩٩٧( توفيق ،                                                                       
 وب أو متوقع حدوثه لخدمة هدف أو أهداف معينة " .) بأنها " أثر مرغ١٩٩٩،  علي( اللقاني و  •

 )٨٣: ١٩٩٩،  علي( اللقاني و                                                                  
) بأنها "العمل بأقصى الجهود لتحقيق الهدف عن طريق بلوغ المخرجات ٢٠٠٣(الفتالوي  •

 )١٩:٢٠٠٣( الفتالوي ،                                المرجوة وتقويمه بمعايير البلوغ وأسسها ".
 تعريفًا نظريًا . ) ١٩٩٧( توفيق ويتبنى الباحث تعريف 

 The Jurisprudential Inquiry Model  إنموذج االستقصاء العادل .٢
 عرفه كل من :ويسمى أيضا انموذج االستقصاء الفقهي أو االستقصاء التشريعي وقد    
• ),1993 Bonnstetter & Pederson (بابطين ،  المشار إليه في )أحدبأنه )  ٢٠٠٦ 

إلى وجهات نظر  فيقوم على تقسيم الص إذ، (STS)  ة لتدريس موضوعاتعملالنماذج المست
        . مختلفة ، ومن خالل تفاعالت الزمالء وعرض آرائهم يتم التوصل إلى قرار في الموضوع

 ) ٢٣،  ٢٠٠٦( بابطين ،                                                                      
حل ة المواطن الصالح ، ويقوم على بتربي عنىنموذج تدريسي يُ "  بأنه) ٢٠٠١، سحرو (أحمد  •

يتسم  واحد قشة والمناظرة واالتفاق على رأيالقضايا الجدلية بطريقة استقصائية تقود إلى المنا
 ." الجدلية المطروحة ةشأن القضيبالعدل للتوصل إلى قرار حكيم ب

 )٧٥٤: ٢٠٠١، سحرو (أحمد                                                                   
 تعريفًا نظريًا .) ٢٠٠١، وسحر(أحمد ويتبنى الباحث تعريف 

 إجرائيًا بأنه : هويعرف
مادة علم األحياء من  لتجريبيةالمجموعة اي اتبعه الباحث لتدريس طالب ذالتدريس ال انموذج   

فرق وتقسيم طالب الصف إلى أو باسلوب جدلي خالل تقديم الدرس على شكل قضية جدلية 
 وجودبوحد وتطبيقه ، موالتناظر فيما بينهم للوصول إلى اتفاق على رأي  ةناقشمتم الت موعاتمجو 

 . ة المحكمينئمجموعة اخرى من طالب الصف تقوم مقام هي
 Achievement   التحصيل .٣
 عرفه كل من : 
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 تاجات التعلم نتيجة مرورهم بخبرةمن ن متعلمونه القمدى ما حق"  بأنه) ٢٠٠١،زيتون (  •
     .  " تجاه أهداف معينة متعلمينتدريسية معينة ، األمر الذي يكشف لنا عن مدى تقدم ال

 ) ٤٧٩ : ٢٠٠١(زيتون ،                                                                         
تي ال علم يستدل عليه من مجموع الدرجاتنشاط عقلي معرفي للمت"  بأنه) ٢٠٠٨،ي دلاالخ( •

 )  ٩٢ :٢٠٠٨،ي دلا( الخ                      ."يحصل عليها في أدائه لمتطلبات الدراسة 
عن ة كاديمي الناتجفي المجال األ متعلملمستوى األداء الفعلي ل" ) بأنه  ٢٠١١( الجاللي ،  •

 اختبارات ةعليه من خالل إجاباته على مجموعويستدل  هعملية النشاط العقلي المعرفي ل
 اختبارات ورةصعام الدراسي أو في تحصيلية نظرية أو عملية أو شفوية تقدم له نهاية ال

 )  ٢٥:  ٢٠١١( الجاللي ،                                             . " حصيلية مقننةت
مجموعة الحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريات والمهارات " ) بأنه ٢٠١١، (علي •

                                                         . " أو وحدة دراسية محددة كتسبة من قبل المتعلمين كنتيجة لدراسة موضوع ما،الم
 ) ٢٩٩:  ٢٠١١( علي ،                                                                

 . تعريفًا نظرياً ) ٢٠٠١،زيتون (ويتبنى الباحث تعريف  
 بأنه : إجرائياً  هيعرفو 

بالدرجات التي يحصلون عليها في االختبار  مقاساً  من تعلم مقدار ما حققه طالب عينة البحث    
 .التحصيلي الذي أعده الباحث لهذا الغرض 

   Critical Thinkingكير الناقدالتف .٤
 عرفه كل من :  

نمط من التفكير قوامه فحص الحلول المعطاة لحل مشكلة ما " ) بأنه  ١٩٩٨(الوقفي ،  •
لبيان ما إذا كانت هذه الحلول مقبولة منطقيًا ومتسقة مع المعطيات المعروفة في ميدان 

 )٥٠٧ : ١٩٩٨(الوقفي ،                                                  . "المشكلة 
• )Watson & Glasser, 1994 ( المشار إليه في ) فحص " ) بأنه ٢٠١٢، الشامي

المعتقدات والمقترحات بكفاية وفاعلية في ضوء الشواهد التي تؤيدها والحقائق المتصلة 
بها بدًال من القفز إلى النتائج ويتمثل في القدرة على معرفة االفتراضات والتفسير 

 )١٨ :٢٠١٢، الشامي(                      .   "االستنتاج وتقويم الحجج واالستنباط و 
لى الحقيقة بعد نفي الشك عنها عن إاسلوب يهدف للتوصل "  ) بأنه٢٠٠٦ ( محمود، •

 ."طريق دراسة وافية لألدلة المنطقية والشواهد المتوفرة وتمحيصها 
 )١٦٠:  ٢٠٠٦ ( محمود،                                                           
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مهارة في استخدام قواعد المنطق واالستدالل وهو ينطوي على " بأنه )  ٢٠٠٩( غانم ،   •
مجموعة من مهارات التفكير التي يمكن تعلمها والتدريب عليها وٕاجادتها ويستلزم إصدار حكم 

 )  ١٧٨:  ٢٠٠٩( غانم ،                                ."الذين يمارسونه  متعلمينمن جانب ال
 . تعريفًا نظرياً  ) Watson & Glasser, 1994(ويتبنى الباحث تعريف 

 بأنه : إجرائياً  هيعرفو 
 اختبارعلى  مفي أدائهمن درجات طالب عينة البحث مقدار الدرجة التي يحصل عليها     

في ضوء األدلة التي اإلحيائية لومات الذي يتضمن اختبار المعالذي أعده الباحث و  الناقد التفكير
واالستنباط وتقويم الحجج  والتفسير فتراضاتتسندها ويشمل خمس مهارات أو قدرات وهي معرفة اإل

 . واالستنتاج
 



 الفصل الثاني
 

 ودراسات سابقة ةنظري خلفية
 

 خلفية نظرية/  احملـــور األول

                 
ً
  النظرية البنائية /  أوال

                 
ً
 العادل االستقصاءإمنوذج /  ثانيا

 لثثا                
ً
 ناقدالالتفكري /  ا

 دراسات سابقة/  الثانياحملور 

                 / 
ً
           دراسات تناولت إمنوذج االستقصاء أوال

 العادل .                           

                / 
ً
 . دراسات تناولت التفكري الناقدثانيا

 



 ٢٠١٦/ ١١/ ١٦                                                                                                               
 

     

 ودراسات سابقة خلفية نظرية : ثانيالفصل ال
 
 
 

۱۹ 
 

 -كاآلتي :هذا الفصل إلى محورين رئيسيين وهما  ميقسإلى تالباحث َعَمَد 

  : وتضمن هذا المحور : خلفية نظرية/  احملـــور األول
 The Constructivism Theory                           / النظرية البنائية أوالً             
 Model The Jurisprudential Inquiry       االستقصاء العادلإنموذج ثانيًا /             
 The Critical Thinking                                    ًا / التفكير الناقدلثثا            

                         : وتضمن هذا المحور : احملور الثاني / دراسات سابقة
 . العادلدراسات تناولت إنموذج االستقصاء  / أوالً             

 . ثانيًا / دراسات تناولت التفكير الناقد            
 -بالتفصيل وكما يلي : حوروسيتم تناول كل م

 : خلفية نظرية/  احملـــور األول

: النظرية البنائية
ً
 The Constructivism Theory        أوال

التي تنطلق من النظرية ء  أحد أنواع إستراتيجية االستقصاالً معلكون البحث الحالي جاَء مست    
الحديث عن النظرية م سيت َأال وهو ( انموذج االستقصاء العادل) ، لذا ، رينظالبنائية وٕاطارها ال

 ، بشيٍء من اإليجاز . ببناء المعرفة لدى المتعلم عنىتُ التي  ، واالستراتيجيات المنبثقة عنها البنائية

 البنائية النظريةمفهوم 
 قاعدةبوصفها ت خذَ تُ إ ، و  التعليمية العملية في واسعة شعبية تكتسب لبنائيةا بدأت النظرية      

 الخاصة مخططاتهم لتكوين المتعلمين بتحفيز عنىتُ إذ أنها  ، خرجاتهِ مُ  وتعزيز التعلم بيئات لتحسين
 الجديدة . المعرفة و للعالم السابقة تصوراتهم بين الموازنة خالل من حولهم من للعالم

                  (Ruey K. & Anas R. ,2008,p:4)                                               
، من قبل منظريها تعريف واضح ومحدد ب لم تحظَ لنظرية البنائية اإن وعلى الرغم من ذلك ف     

 يةفي األدبيات الفلسفية والنفس اً نها ، أن لفظ البنائية جديد نسبيذلك لعدة أسباب م وقد يرجع
لى إجماع بينهم ع ما أدى إلى عدم وجودوم ، واحداً  اً والتربوية ، كما أن منظري البنائية ليسوا فريق

 )١٨: ٢٠٠٣،  كمال(زيتون و                                                 لها . محددٍ  تعريفٍ 
الطريقـة التـي يقـوم بأنهـا النظريـة البنائيـة  ) Walsh & Airasian 1997 ,(فقد عرف كـل مـن     
 ها في المواقف المعرفيـةالمعباكتساب العمليات المعرفية ومعالجتها وتطورها واست من خاللها متعلمال

                                                     ) p:444 Walsh & Airasian,1997,(                         . الحياتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
النظرية البنائية تعنـي أن الـتعلم عبـارة عـن عمليـة فقد أشار إلى إن  (Knowles , 1998 )أما     
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معارف وخبرات سابقة وهذا الـتعلم يـتم عـن  جديدة مبنية على إيجابية نشطة يتعلم فيها المتعلم أفكاراً 
ثــم يجــري تعــديل  ومــن ، فرة عنــد المــتعلماطريــق دمــج المعلومــات الجديــدة فــي المعرفــة القديمــة المتــو 

      (Knowles , 1998, p:20)          .  لتصورات السابقة الستيعاب الخبرات الجديدةالمفاهيم وا
خاللهــا  عمليــة اســتقبال للتراكيــب المعرفيــة الراهنــة، يحــدث مــنهــا أن ) ٢٠٠٢يــرى ( زيتــون، و      

لحالية المعرفية ا معرفية جديدة من خالل التفاعل النشط بين تراكيبهم بناء المتعلمين لتراكيب ومعانٍ 
     )٢١٢ : ٢٠٠٢( زيتــون،                                       . ومعــرفتهم الســابقة وبيئــة الــتعلم 

) فقد عرفتها على إنها إحدى نظريات الـتعلم المعرفـي التـي تؤكـد علـى الـدور ٢٠٠٣أما ( أبو زيد ، 
اوض االجتمـاعي مـع األقـران ه لمعرفتـه بنفسـه مـن خـالل خبراتـه السـابقة والتفـئـالنشط للمتعلم في بنا

الميســـر والمســـاعد علـــى بنـــاء المعنـــى بصـــورة صـــحيحة مـــن خـــالل النشـــاطات  درسوفـــي وجـــود المـــ
 )١٩٢: ٢٠٠٣( أبو زيد ،                                والتجارب والطرق التدريسية المختلفة . 

متعلم بتكوين معارفه الخاصة ) بأنها نظرية تربوية يقوم فيها ال ٢٠٠٦وعرفها ( أبو عودة ،      
بانتقاء وم يقإن المتعلم  إذأما بشكل فردي أو جماعي بناءًا على معارفه الحالية وخبراته السابقة ، 

 هكنمت ة التيميفاهيمى البيئة اللدا عمعتم اراتر القالفرضيات كاتخاذ  نيو كوتويلها تحو  لوماتعلما
 للعملية التعليمية .الميسر  درسوجود المفي  كذلو  ،ك بذلم القيا من

 )١٧-١٦:  ٢٠٠٦( أبو عودة ،                                                               
الطفل قوامها أن الطفل يكون ونمو  ويعرفها المعجم الدولي للتربية على أنها رؤية في نظرية التعلم

 .فطرية مع الخبرة تفاعل قدراته النتيجة ه في بناء أنماط التفكير لدي اً نشيط
  )١٧: ٢٠٠٧( زيتون ،                                                                        

 -:ي أتأجمعت على ما يقد ها إنالباحث رى يلنظرية البنائية ما سبق من تعاريف لوفي ضوء 
 ة .المتعلم أفكاره الجديدة اعتمادًا على المعارف والخبرات السابقيبني  •
 هنالك ارتباط بين التراكيب أو المعارف السابقة والمعارف الحالية وبيئة التعلم . •
 التفاوض االجتماعي أو العمل الجماعي مع األقران مهم لبناء المعرفة .  •
 ميسرًا ومساعدًا على بناء المعنى . درسدور الم •
ائية المعرفية) ونظرية (البن بياجيه ةعلم مشتقه من كل من نظرين النظرية البنائية في التإ •

 .تسكي (البنائية االجتماعية ) فيجو 
ن النظرية البنائية مشتقة من ) في إ٢٠٠٠(عبد الكريم ، المشار إليه في بلتون هذا ما أكد عليه أو  

 ثالث مجاالت هي :



 ٢٠١٦/ ١١/ ١٦                                                                                                               
 

     

 ودراسات سابقة خلفية نظرية : ثانيالفصل ال
 
 
 

۲۱ 
 

الذي ركز على  Developmental Psychology) ١٩٧٨علم نفس النمو لبياجيه (  •
 .ان عملية التكيف وعدم االتز 

الذي ركز   Congnitive Psychology ما ترتب على رؤية بياجيه من علم نفس معرفي •
تغييرها وتعديلها لعدم  فيه على األفكار المسبقة للطالب من خبراتهم الحياتية ومحاولة

وتظهر هذه األفكار عند حدوث   Schemata  مالءمتها لنظام مخططات البنية الذهنية
 تزان معرفي .إ
التي نقلت بؤرة  Social Constructivism) ١٩٧٨االجتماعية لفيجوتسكي (  البنائية •

لنقل الخبرة االجتماعية إلى األفراد  االهتمام إلى الخبرة االجتماعية للمتعلم وأهمية اللغة
              . للدماغ ودورها في تنمية المنطقة المركزية

 )٢٠٤: ٢٠٠٠(عبد الكريم ،                                                            

 مرتكزات النظرية البنائية 
 ُأسس أو مرتكزات تمثل آلية حدوث التعلم لدى المتعلم وهي :  ثالثترتكز النظرية البنائية على  

إلـى  درسُيبنى المعنى (ذاتيـًا) مـن قبـل الجهـاز المعرفـي للمـتعلم نفسـه ، وال يـتم نقلـه مـن المـ •
التفاعــل بــين حــواس المــتعلم ومحيطــه أو بيئتــه الخارجيــة هــو الــذي ُيشــكل المــتعلم ،  بــل إن 

المعنى داخـل عقلـه ، ويتـأثر المعنـى المتشـكل بـالخبرة السـابقة للمـتعلم ، ممـا يتطلـب تزويـده 
 بالخبرات التي تمكن المتعلم من ربط المعلومات الجديدة بما لديه . 

تطلـــب جهـــدًا عقليـــًا ، فالبنـــاء المعرفـــي تشـــكيل المعـــاني عنـــد المـــتعلم عمليـــة نفســـية نشـــطة ت •
للمــتعلم يبقــى متزنــًا إذا جــاءت الخبــرات الجديــدة متفقــة مــع مــا يتوقــع ، أمــا إذا لــم تتفــق هــذه 

 الخبرات مع توقعاته ، يصبح بناؤه المعرفي غير متزن فينشط عقله إلعادة االتزان .
تمسك المتعلم بما لديه من الُبنى المعرفية لدى المتعلم تقاوم التغيير بشكل كبير ، إذ ي •

دور  ظهرمعرفة مع أنها قد تكون خاطئة ، ألنها تقدم له تفسيرات مقنعة بالنسبة له ، وهنا ي
في توضيح الفهم الخاطئ إن كان موجودًا عند المتعلم عن طريق تقديم األنشطة  درسالم

       والتجارب التي تؤكد صحة معطيات الخبرة .
 ) ٤٤-٤٢: ٢٠٠٧( زيتون ،                                                            

 مفاهيم النظرية البنائية
بالعديد من  النظرية البنائيةتقوم النظرية البنائية على أفكار ومفاهيم النظرية المعرفية ، وترتبط  

 المفاهيم منها : 
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  االتزانEquilibration 
مع البيئة فهو عملية ذهنية معرفية  متعلمتكييف ال التوازن بمفهومه العام عملية تهدف إلى  

تتوسط عمليتين متكاملتين هما عملية التمثيل والمواءمة ، وحتى يتم ذلك البد من وجود 
 عملية التوازن المعرفي هدف التطور المعرفي .  دّ عتوازن بين الفرد والبيئة ، وتُ 

  التنظيمOrganizing  
وفق تراكيب وصور ذهنية على ظام مترابط ومتماسك ترتيب األفكار والسلوكيات في ن  

 تمثل األنظمة التي نستطيع من خاللها التفاعل مع العالم من حولنا .
  التكيفAdaptation  

ويقوم التكيف على عمليتين نزعة الفرد نحو التكيف والتآلف مع البيئة التي يعيش فيها ،   
 متكاملتين هما : 

 Assimilationالتمثيل  - أ
 م األشياء الجديدة عن طريق مالئمتها مع معارفنا السابقة ، واستعمال الصورفه    

 الذهنية التي نمتلكها من أجل فهم األحداث من حولنا . 
 Accommodationالمواءمة  - ب

تعديل تفكير الفرد حتى يتالئم مع المعلومات الجديدة التي ال يستطيع تفسيرها أو     
للموقف  تغيير صورة ذهنية سابقة لالستجابةر إلى تصنيفها في ضوء ما يعرفه ، فيضط

                                          الجديد .  
 )٣٧:  ٢٠١١( قطيط ،                                                                

 ني البنائيعند التعلم 

 كافةصين صختي الفالسفة والعلماء و الميمثل التعلم غاية العملية التربوية ، فما خطته أيد     
في المجال التربوي على اختالف آرائهم من نظريات واستراتيجيات وطرائق ومؤلفات تربوية ، 

ق التي تؤدي إلى إحداث التعلم لدى ائجميعها تنشد هدفًا واحدًا ، أال وهو الوصول إلى أفضل الطر 
حظ إن كل نظرية من نظريات التعلم قد بل ، إذ نلالمستق المتعلمين ، واالرتقاء بهم ليكونوا قادةً 

 وضعت اآللية لكيفية حدوث التعلم عند المتعلمين ، وأعطت تفسيراتها لذلك .    
 للفرد المعرفية للتراكيب ذاتية تنظيم عملية التعلم أن بياجيه يرىففي النظرية البنائية      

 مع الفرد فعند تفاعل،  التكيف أجل نم للتعلم يسعى الحي الكائن أن أي ، التكيف وتستهدف
 ما وجد فإذا لديه المعرفية الموجودة التراكيب إلى فيلجأ مشكالت أو مثيرات فيها يقابل البيئة
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 الجديدة الخبرة عن الناشئة الجديدة المعرفة واتزن وأضيفت تكيف المشكلة وحل فهمها على يساعده
ال يحدث ( ينسحب أن ماة ، أالمشكل وحل الفهم لىع يساعده يجد ما لم وٕان،  المعرفية بنيته إلى

 في حالة يصبح أي ،) لمعلومات لل ييحدث تمث( يفكر أن ماأو ) وبالتالي ال يحدث تعلم ، التمثيل 
 التفاعل ويتم،  )المناسب للموقف بالنشاط يقوم (التجارب ويجري ويستقصي فيبحث اتزان عدم

 مع التكيف فيتم والمواءمة عمليتي التمثيل خالل من المعرفي التنظيم يحدث حتى واآلمن الناجح
 أو الجديد الموقف مثيرات مع العقلي التفاعل نتجت عن التي باإلضافة المعرفي النمو ويتم ، البيئة

 البنية إلى جديدة معرفةتم إضافة ي وبذلك االتزان حالة الفرد إلى ويعود الجديدة المشكلة مع
المثيرات  مع تفاعله في دمجها، تم التي الجديدة والمعرفة القديمة ةالمعرف ، وتؤثر للفرد المعرفية
 البناء يتم وهكذا،  تزاناالويتم  متكاملة بصورة البيئة مع يتكيف حتى التالية المواقف في األخرى
       )١٠٢-١٠١:  ٢٠٠٤( محمد ،                                    .  فردال عند المعرفي والنمو

النظر البنائية  ةوفق وجهعلى ) أدناه يمثل الكيفية التي تحدث فيها عملية التعلم ١ل (والشك  
والمتمثلة بحصول اإلنسان على المعلومات والمعارف من العالم الخارجي عن طريق حواسه ومن 

 ثم حدوث عمليتي التمثيل والمواءمة .
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 ) ١شكل ( 

 ) ١١٧:  ٢٠٠٨( خطايبة ، وفقًا للنظرية البنائية    ث التعلم و حد يةشكل تخطيطي يوضح كيف  

 ال يحدث التمثيل

يبقى البناء المعرفي على 
 حاله أي ال يحدث تعلم

العالم الخارجي ( عالم 
 لطبيعة وظواهرها )ا

 حاجز يفصل اإلنسان عن الحقيقة

العالم الداخلي 
 ( عالم العقل )

بناء معرفي معدل ومتوازن بعد المواءمة التي 
 تحدث في ما بين الخبرة الجديدة والمعرفة

قة ا  ال
 

يحدث تمثيل هذه 
ل  ل

التأكد 
من 

سالمة 
المعرفة 
 

 المواءمة

 ء والظواهرالكون المادي : األشيا

 قنوات الحواس تدخل البيانات والمعلومات

بناء معرفي متوازن قبل 
 دخول المعلومات الجديدة إليه

اضطراب وعدم توازن في البناء 
المعرفي نتيجة لالختالف بين المعرفة 
السابقة والواقع المادي الذي تكتسبه 

 المالحظات والتجارب
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0T 0Tاسرتاتيجيات التدريس القائمة على النظرية البنائية      
الستراتيجيات اانبثقت منها العديد من  إذقدمت البنائية معايير أو مرتكزات أساسية للتعلم ،      

وفق منظور البنائية، ومن هذه االستراتيجيات على ائق التدريس التي أعدت خطواتها وطر 
 ي :ــــأتوالطرائق ما ي

 Problem centered learning Strategyركز على المشكلة   تمالتعلم الم إستراتيجية  .١

للمــتعلم  هــي إحــدى اســتراتيجيات النظريــة البنائيــة التــي تعتمــد علــى العمــل الجمــاعي، فهــي تتــيح    
هـــذه  تبـــدأ إذصـــنع فهـــم ذي معنـــى مـــن خـــالل ربـــط المعرفـــة الســـابقة ودمجهـــا مـــع مـــا تـــم تعلمـــه، 

الحلــول  اإلســتراتيجية بتقــديم مشــكلة حقيقيــة يواجههــا الطــالب، ويقومــون بتحليلهــا والعمــل علــى إيجــاد
مــن ثالثــة  يةالمناســبة لهــا مــن خــالل المعرفــة والمهــارات التــي يــتم اكتســابها، وتتكــون هــذه اإلســتراتيج

 )٦:  ٢٠٠٨( برغوث ،       ، والمشاركة.متعاونة عناصر أساسية هي : المهام، والمجموعات ال
 V    Cognitive Vee Shape Modelإستراتيجية خريطة الشكل  .٢

شكل بأنها ) ٢٠٠٩،  سليمانسعيدي ، و  ( أمبو المشار إليه في) ١٩٩٩عرفها أبو جاللة (     
ين عناصر الجانبين المفاهيمي (التفكير) بما يتضمنه من نظريات تخطيطي يوضح العالقة ب

وقوانين ومفاهيم (الجانب األيسر) ، واإلجرائي (المنهجي) بما يتضمن من متطلبات معرفية وقيمية 
وتسجيالت وتحويالت (الجانب األيمن) ، بحيث يصاغ السؤال الرئيسي بين الجانبين ويتحدد عنده 

  )  ٢٦٠:  ٢٠٠٩،  سليمانسعيدي و  ( أمبو                            . موقع األشياء واألحداث 
 Learning cycle Strategy    دورة التعلم ةإستراتيجيا .٣

ه في تصميم مواد محتوى المنهج وٕاستراتيجيات المعنموذج تدريس يمكن استاطريقة أو هي      
على األنشطة الكشفية لتنمية أنماط  ويعتمد، متعلم وال درستعليم العلوم ويؤكد على التفاعل بين الم

ثالث مراحل أساسية هي: مرحلة  ، وذلك من خاللمتعلمين االستدالل الحسي و الشكلي لدى ال
 )٩٩ : ٢٠٠١(عبد السالم،              ، ومرحلة تطبيق المفهوم. الكشف، ومرحلة تقديم المفهوم

     Conceptual Change Model   نموذج التغير المفهوميا .٤
في استبدال    (Posner et at. , 1982)نموذج التغير المفهومي كما اقترحه بوسنر ايتلخص 

تصور علمي سليم بالتصور البديل خالل مرحلتين ، فيتم الكشف عن التصورات البديلة عند الفرد 
 ة الثانية . إستراتيجية مناسبة لتقديم التصور الصحيح في المرحل المعفي المرحلة األولى ، ويتم است

 )٢١٩:  ٢٠٠٣( زيتون وكمال ،                                                               
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 CLM)   (Constructive Learning Modelالتعلم البنائي    نموذجا .٥
هو نموذج تدريسي يعتمد النظرية البنائية أساسًا له ، وتم تطويره وتعديله من قبل سوزان       
، وهو مبدئيًا مطّور من   (Loucks – Horsley et at. , 1990 )ا مس _ هورسلي وزمالؤهلوك

دورة التعلم الثالثية ، وصمم هذا النموذج لمساعدة المتعلمين على بناء مفاهيمهم العلمية من خالل 
-التفسيرات واقتراح الحلول  -اإلستكشاف و االكتشاف  -اإلنشغال  أوالدعوة ( أربع مراحل هي 

     )٤٦٩-٤٦٨: ٢٠٠٧( زيتون ،                                               .) اتخاذ اإلجراء 
 Cooperative Learningالتعلم التعاوني              .٦

ظهر هذا االتجاه استجابة إلى دعوات الفلسفات التربوية المتمثلة بجعل المتعلم محور العملية     
بعض الدراسات التي توصلت إلى إن فشل األفراد في أداء ما يناط بهم التعليمية ، وما أظهرته 

 يعود إلى نقص المهارات التعاونية واالجتماعية لديهم ، وليس إلى نقص قدراتهم ومهاراتهم العلمية.
 )٢٤٩:  ٢٠١٠( عطية ،                                                                      

هذا النوع من التعلم الى مسلمة مفادها إن المتعلمين يستطيعون تحقيق أعظم الفوائد في ويستند     
تحصيلهم الدراسي عندما يتم حثهم على المشاركة الفاعلة في عملية التعليم ، إذ يتفاعلون 
ويتناقشون فيما بينهم فيما تم تعلمه معًا ويستمعون لوجهات النظر ويشجعون بعضهم البعض ، 

ينعكس هذا في تحسين مستوى أدائهم وتعميق عملية التعلم لديهم ، ويعزز ذلك ان  وبالتالي
المتعلمين يعملون تحت مظلة اجتماعية مصغرة تسود فيها عوامل الحوار والنقاش والتفاعل 
واالحترام والتقبل مما ينمي لديهم قيم اجتماعية ديمقراطية ، بحيث تكون المصلحة النهائية أنهم 

دون الحاجة الى من عارف والمهارات والقيم واالتجاهات بأنفسهم ومن بعضهم البعض يتعلمون الم
  )٢٤٣:  ٢٠٠٧( الزغول وشاكر ،                           .  درسالتدخل المباشر من قبل الم

 مفهوم التعلم التعاوني
تطرق إلى البعض منها سيتم ال إذورد في األدب التربوي العديد من التعاريف للتعلم التعاوني ،     

نموذج تدريس يتطلب من المتعلمين العمل مع ا) أن التعلم التعاوني ٢٠٠٦، إذ ذكر ( كوجك ، 
في بعضهم البعض والحوار فيما بينهم فيما يتعلق بالمادة الدراسية ، وأن يعلم بعضهم بعضًا ، و 

 ية .أثناء هذا التفاعل الفعال تنمو لديهم مهارات شخصية واجتماعية ايجاب
 )٣٢١: ٢٠٠٦( كوجك ،                                                                      

فقد ذكرا أن التعلم التعاوني هو نشاط تعليمي ينشغل به  )٢٠٠٧( الزغول وشاكر ، أما     
يق أهداف المتعلمين ضمن مجموعات صغيرة ، ويتفاعلون ويتبادلون اآلراء واألفكار معًا بغية تحق
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ز الجهد الفردي والجماعي في هذه المجموعات بمستوى إنجاز المهمات يتعز م مشتركة ، بحيث ي
 )٢٤٥:  ٢٠٠٧( الزغول وشاكر ،                                     التعليمية ودرجة إتقانها . 

ساس التعاون أنه يمثل أحد استراتيجيات التدريس التي تقوم على أ)  ٢٠٠٨( عطية ، ويرى     
وتبادل المسؤولية في التعلم بين أفراد المجموعة التعاونية ، وتفاعلهم مع بعضهم ، والتكامل فيما 

    بينهم وصوًال إلى التعلم المنشود ، والتنافس فيه يكون بين المجموعات وليس بين األفراد .                                         
 )١٤٥:  ٢٠٠٨( عطية ،                                                                      

فعرف التعلم التعاوني بأنه اسلوب من أساليب التعلم التي تجعل المتعلم  ) ٢٠١٠( سبيتان ، أما   
يعمل في جماعة صغيرة لحل مشكلة معينة أو تحقيق هدف ما ، وبذلك يشعر كل فرد في الجماعة 

الجماعة ، فنجاحه يعني نجاح المجموعة ، وفشله يعود على المجموعة ، لذلك بالمسؤولية نحو 
 )١١٣: ٢٠١٠(سبيتان ،  . يسعى كل فرد من أفراد المجموعة لمساعدة أي زميل له في المجموعة

خالل تقسيم  نوع من التعلم الصفي الذي يتم من أن التعلم التعاونيالباحث  يرىسبق  ومما    
المستويات  إلى مجموعات صغيرة غير متجانسة بحيث تضم مختلف الصففي  المتعلمين

 نو المتعلميتعاون  ، بحيثه هوتوجي درسالتحصيلية (ضعيف ، متوسط ، مرتفع ) تحت إشراف الم
ولية تعليم ؤ وتحمل مس يمية محددة بهدف زيادة تعلمهمتعلنجاز مهام إلالمجموعة الواحدة في 

 . بعضهم بعضاً 

  األساسية للتعلم التعاوني ( العناصر) املبادئ
علم التعـــاوني الحقيقـــي هـــو لـــيس جلـــوس المتعلمـــين علـــى شـــكل مجـــاميع لغـــرض النقـــاش أو الـــت     

ــيهم فقــط ، ولكــي يكــون حقيقيــًا فــإن ذلــك يتطلــب تــو   ةفر خمســاانجــاز المهمــات التعليميــة الموكلــة إل
 -مبادئ أو عناصر أساسية هي :

 االعتماد المتبادل االيجابي  .١
 ن في المواقف التعليمية التعاونية هما :يصد به أن على المتعلمين مسؤوليتيق    
 أن يتعلموا المادة المخصصة . •
 هذه المادة . نيتعلمو جميعهم  ةمجموعاليتأكدوا أن أعضاء  •
ويتــــوافر االعتمــــاد المتبــــادل االيجــــابي عنــــدما يــــدرك المتعلمــــون أنهــــم مرتبطــــون مــــع أقــــرانهم فــــي    

مكن أن ينجحوا هم ما لم ينجح أقرانهم في المجموعة أو بـالعكس أو علـيهم أن المجموعة بشكل ال ي
 .  ينسقوا جهودهم مع جهود أقرانهم في المجموعة إلكمال المهمة التي عهدت إليهم

  )١١٣: ٢٠١٠( سبيتان ،                                                                      
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منظري البنائية االجتماعية ، أن التعلم يحدث  أحد )Vygotsky(وتسكي وفي هذا يرى فيج    
عن طريق التفاعل بين المتعلمين أوًال ، وأّن كل وظيفة من وظائف النمو الثقافي للمتعلم تتم على 

 مستويين هما : 
 المستوى االجتماعي : في ظل التعاون بين المتعلمين . •
 سه .      المستوى الفردي : داخل عقل المتعلم نف •

  )٥٦١-٥٦٠: ٢٠٠٧( زيتون ،                                                             
العمل التعاوني ، الن تحقق هذا في  هميةأ ذاويرى الباحث أن االعتماد المتبادل االيجابي    

َهَدٍف واحد  يشعرون بأنهم َكَجسٍد واحد يسعون إلى تحقيقجميعهم االعتماد يجعل المتعلمين 
 فيبذلون أقصى ما يستطيعون لتحقيق النجاح المشترك .

 المسؤولية الفردية والجماعية المشتركة   .٢
وتعني مساءلة كل متعلم في المجموعة التعاونية بتقييم أدائه وعزو النتائج إلى المجموعة ككل     

بي مع بقية أفراد مجموعته ، وبهذا يكون كل متعلم مسؤوًال عن دوره في العمل ، والتفاعل االيجا
مما يجعل من تعلم المجموعة تعلمًا بنائيًا ، ينشط فيه المتعلم للوصول إلى المعرفة واكتشافها ، 
وبإمكان مدرس العلوم أن يتحقق من مسؤولية المتعلم تجاه تعلمه الشخصي عن طريق مالحظة 

  )٥٦٠: ٢٠٠٧( زيتون ،           أداء المتعلم داخل مجموعته ومراقبة مدى تقدمه في التعلم .  
 التفاعل المباشر المعزز (المشجع)  .٣

ها وتشجيع كل فرد نيعني ذلك تبادل اآلراء بين أفراد المجموعة وطرح األسئلة واإلجابة ع   
لزمالئه على بذل الجهد واالنجاز ، أي تفاعل أفراد المجموعة تفاعًال مباشرًا ، وتعزيز بعضهم تعلم 

طريق التشجيع بالمدح والثناء على كل جهد يبذله الفرد في التعليم وتعليم البعض األخر عن 
اآلخرين في المجموعة ، ولغرض زيادة التفاعل بين المتعلمين من المفضل جعل عدد أفراد 

 المجموعة قليًال إلعطائهم فرصة أكبر في المشاركة .
 لمجموعةالمهارات االجتماعية والشخصية الخاصة بالعالقات بين أفراد ا  .٤

البد من توافر روح التعاون واالحترام المتبادل وتقدير وجهات النظر بين أفراد المجموعة ،    
إلنجاح التعلم التعاوني ، ألن عملية التعاون في أصلها عملية اجتماعية تتطلب جملة من المهارات 

 التي يجب أن تسود بين أفراد المجموعة ومنها :
 ن أفراد المجموعة بطريقة ايجابية .حل الخالفات التي قد تقع بي •
 معرفة أفراد المجموعة لبعضهم ، وتقبل بعضهم البعض . •
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 ثقة أفراد المجموعة ببعضهم وعدم تسرب الشكوك إلى نفوسهم . •
   )١٥٠-١٤٩:  ٢٠٠٨( عطية ،                                                

 المعالجة الجمعية .٥
عندما يناقش أعضاء المجموعة مدى تقدمهم نحو تحقيق أهـدافهم ومـدى توجد المعالجة الجمعية    

محافظتهم على عالقات عمل فعالة ، ويأتي ذلك بالتفكير والتأمـل مـن قبـل المجموعـات بمـدى سـير 
االسـتمرار فيهـا وأيهـا التـي ينبغـي لنـا عملها ، ومن أجل اتخاذ قرارات حول أي األعمال التي ينبغـي 

 تساعد المعالجة الجمعية على : تغييرها ، وبذلكلنا 
 تمكن مجموعات التعلم من المحافظة على عالقات عمل جيدة بين األعضاء . •
 فر الوسيلة ليحتفل أفراد المجموعة بنجاحهم وتعزيز السلوك االيجابي لهم .اتو  •
  تضمن لألعضاء الحصول على تغذية راجعة عن مشاركتهم . •

 )٣٧٦: ٢٠٠٨( خطايبة ،                                                                 

 مميزات التعلم التعاوني 
الى مجموعة من المميزات التي يتميز بها الـتعلم التعـاوني والتـي تجعـل منـه يشير األدب التربوي    

 اسلوبًا فعاًال في عملية التعليم ، ومن هذه المميزات : 
 عليمية .يعمل على جعل المتعلم محور العملية الت .١
 يوفر فرصًا للنقاش والحوار وٕابداء اآلراء وتبادل األفكار بين المتعلمين . .٢

 )  ٢٤٦-٢٤٥:  ٢٠٠٧( الزغول وشاكر ،                                               
 تنمية مستوى الدافعية لدى المتعلمين نحو اإلبداع والتفكير والبحث والتقصي .  .٣
 م شيئًا لآلخرين .يقدتبنفسه وأنه عنصر فاعل في عملية التعلم، ويستطيع ُيشعر المتعلم بثقته   .٤
 يؤدي الى انخفاض المشكالت االجتماعية بين المتعلمين لشيوع روح التعاون بينهم .  .٥

 )١٥١-١٥٠:  ٢٠٠٨( عطية ،                                                        
م ذي المعنــى ، عــن طريــق المشــاركة فــي الــتعلم ايجابيــًا ممــا تمكــين المتعلمــين مــن تحقيــق الــتعل  .٦

 يؤدي الى تشكيل المتعلم لمعرفته ومفاهيمه وبنائها . 
تطوير المهارات الشخصية واالجتماعية الحياتيـة وقبـول اآلخـرين ، ممـا يهيـئ المتعلمـين للعمـل  .٧

ي مختلـــف المـــواد فـــي اطـــر ومواقـــف اجتماعيـــة مســـتقبلية ناجحـــة ، ولهـــذا مـــن الممكـــن اســـتخدامه فـــ
                            والمراحل الدراسية .     

  )٥٥٦: ٢٠٠٧( زيتون ،                                                                       
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ً
 Model The Jurisprudential Inquiry          االستقصاء العادلمنوذج إثانيا

أحد نماذج التدريس االستقصائية ، لذا سيتناول الباحث موضـوع  العادلتقصاء االسانموذج  دّ عيُ     
االستقصــاء بشــيء مــن اإليجــاز ومفهومــه ومهاراتــه وشــروطه ومزايــاه مــرورًا بأنواعــه ومنهــا انمــوذج 

 . االستقصاء العادل

 Inquiry      االستقصاء 
تســـهم  إذفـــي مجـــال التربيـــة والتعلـــيم الحديثـــة  اتيجيةر ســـتمـــن اإل االستقصـــاء اتيجيةر ســـتإ عـــدتُ        

عمليــة فــي البحــث والتفكيــر  اتيجيةر ســتإنهــا تمثــل كو يــة المعرفيــة للمــتعلم نبشــكل كبيــر فــي تطــوير الب
، وبـذلك يبنـي المـتعلم معرفتـه  لى االستنتاجات وٕاعطاء الحلول المناسـبةإجل التوصل أوالتحليل من 

 ذاتيًا دون أن يتلقاها من اآلخرين . 
من فرضية تقول " إن هناك شيئًا من الغموض يجب استكشافه  اتيجيةر ستتنطلق هذه اإلو        

، وان كل موضوع في المدرسة يمثل ما يمكن أن يسمى فرعًا معرفيًا جميعها في المجاالت 
 )٢٠٦:  ٢٠٠٩استقصائيًا يستطيع جميع المتعلمين أن يشاركوا فيه " .                 ( جابر ، 

 Suchman تدريس كل من سوخمان اتيجيةر ستإبوصفها نادى بأهمية االستقصاء  وأول من    
ن المتعلم يمكتمتاز بالذي ي أكّدا على ضرورة توفير بيئة مالئمة لالستقصاء إذ،  Brunerوبرونر 

،  كتشف المعرفة بنفسهيَ  المتعلم باالستقصاء ، ألن ة أطولمدمن االحتفاظ بالمعرفة العلمية ل
لم باالستقصاء يحقق للمتعلم أن التع يتضح لذا ، أن يوظفها في مواقف جديدةذلك  ستدعي منهويَ 

 )( Meaningful Learning .                       Kandarp , 2013:p 21 ذا معنى اً تعلم
 سوخمانوانطالقًا من االفتراض القائل بأن االستقصاء هو السعي وراء المعنى ، فقد استنتج  

تدفع األفراد لزيادة تعقيد بناءاتهم الفكرية ، من أجل السعي الدائم لجعل ما  أن هناك مثيرات
لنحصل على مستوى جديد من الصالت بين يواجههم من امور ذات معان أعمق ، ومن كلماته " 

     )٨٦-٨٥ :١٩٩٢(الفنيش،                              " .  األجزاء المنفصلة في الوعي الذاتي
ت أن البيئة التعليمية الخالية من المثيرات بين المتعلمين ، من شأنها أن تجعلهم يعبرون وقد ثب    

عن أنفسهم بطريقة غير موجهة وليست لها قنواتها المعروفة ، ومن ثم يأخذ التعبير عن الدوافع 
ليم مظهر السلوك الفوضوي ، لذا يمكن القول أن القيود التي تعيق أنشطة المتعلمين في بيئة التع

ربما تكون هي السبب الرئيسي في المشاكل السلوكية والدوافع السلبية نحو التعلم ، في حين أن 
بيئة غرفة الصف المثيرة لدوافع المتعلمين من المتوقع أن تكون غنية بالمتغيرات واالختبارات 

     )  ٣٩١: ٢٠٠٨( خطايبة ،                          وبالتالي تنتفي عنها سمة الجمود والنمطية . 
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لوصول الى الحقيقة في أي نوع من أنواع من أجل اللبحث  اتيجيةر ستإويعد االستقصاء    
 وبإرشاد بأنفسهميتعلموا  أنالمربون على توجيه المتعلمين الى  أكدَّ  إذاإلنسانية المعرفة 

ما  وٕادراكلم التع ألجلالمهارات والقيم واالتجاهات  نموّ ن يُ أو ، المدرس وتوجيهه ومساعدته 
 )٣٧: ١٩٩٩(العنبكي،                                                         . يتعلمونه

ينهمكون في التعلم بشكل نشط  متعلمينعملية تفاعلية تجعل ال االستقصاءيمثل  وبذلك    
ة رح األسئلوبأنشطة تركز على ط متعلمالته حول تميز بالتفاعل وبمحوريي كونهق إنتاجية ائوبطر 

على اكتساب فهم أفضل  متعلمينوهدف االستقصاء مساعدة ال ،واالكتشاف والقدرة على التفسير
 أنشطة بتجارب الحياة الواقعية .من  متعلمونربط ما يتعلمه ال عن طريقللعالم المحيط 

                                                                            )2 :, p 2005 , Jane , Hauser(  
ذكر إذ  أسئلة أو الحصول على جواب صحيح نأكثر من مجرد إجابة عفاالستقصاء  لذا    

Kuklthan et.at , 2007) المعاستمتعلمين ال يتطلب من نهج للتعلمصاء يمثل تقساال) بأن 
و مسألة ذات موضوع أ مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات واألفكار لزيادة فهمهم لمشكلة أو

، ويتعزز  للحصول على المعرفةيسعى و أن يتحقق ويستكشف ويبحث  )المتعلميه (علو ، أهمية 
في تفاعل  كًال يتعلم من اآلخرأن  إذالمشاركة مع مجتمع من المتعلمين ،  طريقن عذلك 

                          ( Kuklthan et.at , 2007 :p 2 )                            اجتماعي .

 التعلم اتيجيةر ستإوبكلمات بسيطة " إن االستقصاء هو  Suchman سوخمانوفي هذا يقول     
التي يتعلم بها الناس عندما يتركون لوحدهم يتعلمون ، أو ما يقوم به األطفال عندما يتركون وحدهم 

جمعون في البيت أو في حديقة المنزل يتعلمون ؛ فهم يطرحون األسئلة ، ويالحظون ، وي
المعلومات ، ويصنفون ويقيسون ... ويجربون ، وينقلون أفكارهم إلى بعضهم البعض ، وذلك في 

 ضوء مستواهم العقلي من جهة وميولهم واهتماماتهم من جهة اخرى " . 
                                       )٣٢٩-٣٢٨: ٢٠٠٧( زيتون ،                                                             

االستقصـــاء معقـــد أكثـــر ممـــا ينظـــر إليـــه تقليـــديًا ، فـــالتعليم القـــائم علـــى  ربمـــا يبـــدوممـــا ســـبق  و  
االستقصاء يفرض إنغماس المتعلمين وانهماكهم في عمل العلم بطبيعتـه وصـورته االستقصـائية كمـا 

لعقــل (الفكــر) ، وتشــغيل يقــوم بــه العلمــاء ، فهــو يتضــمن أنشــطة مهــارات تشــغيل اليــدين ، وتشــغيل ا
الرأس (الدماغ) ، التـي كلهـا تركـز علـى البحـث النشـط للمعرفـة وبنائهـا مـن جهـة ، وٕاشـباع الفضـول 

   )٣٢٦: ٢٠٠٧( زيتون ،       الفطري وحب االستطالع (الطبيعي) لدى المتعلم من جهة اخرى .
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 مفهوم االستقصاء
ي معتقد أو أي شكل من أشكال المعرفة في يتم فيها فحص أالتي عملية يمثل االستقصاء ال    

 )٩١: ١٩٩٢(الفنيش ،                           محاولة إلثبات نظريات أو نتائج معينة .      
مركز الفاعلية ،  متعلمالطريقة الفاعلة والمعاصرة التي يكون فيها ال وكذلك يمكن وصفه بأنه    

وصوًال إلى  درسبالتعاون والتوجيه من جانب المبحيث يوضع في موقف يتطلب تفكيرًا عميقًا 
    )  ١٥٦: ٢٠٠٠( السكران ،               .                                  األهداف المنشودة 

تعليمي مثير ومشكك في ظاهرة  ضع المتعلم في موقفياالستقصاء بوصفه عملية تفكير و     
قف المشكل بحيث يتولد لدى المتعلم دافع الستخدام معينة باستخدام األسئلة ذات الصلة بالمو 

خطوات محددة لحل المشكلة بصورة واسلوب علمي عن طريق عمليات عقلية مثل الفهم والمبادئ 
واتخاذ القرارات ، أي بمعنى آخر يعني البحث عن المعنى الذي يتطلب قيام الفرد بعمليات عقلية 

 )  ١١٨: ٢٠٠٦( محمود ،                               معينة .                                
في سياق انفعالي  اً مهارات وعمليات عقلية وأدائية معالمتعلم  مارسياالستقصاء  من خاللو     

وتنظيمها وتقويمها بهدف تفسير موقف معين أو حل مشكلة علمية  ويتم من خاللها إنتاج معلومات
 )٩-٨: ٢٠١٠، وآخرون( عطوة                                  .                           ما

 االستقصاء والنظرية البنائية
المشار إليه في    (Orlich et.at , 2001) و  )٢٠٠٩( أمبو سعيدي وسليمان ،  تفقي     

ق الحديثة التي أخذت إطارها ائإن طريقة االستقصاء هي واحدة من الطر على  )٢٠١١(قطيط ، 
التعليمية المصممة تتطلب اندماج المتعلمين في البرامج  إذ والعملي من النظرية البنائية ، النظري
وفق هذه الطريقة بصورة ايجابية ، ويبنون تعلمهم عن طريق التفاعل مع المواد واألدوات على 

التي  المختلفة والتفاعل االجتماعي مع مدرسيهم وزمالئهم كما أنها تقوم على االهتمام بالعمليات
 يؤديها المتعلمون ، إذ ترتكز على نشاطين أساسيين للمتعلم وهما : 

في علها النشاط العقلي : يتمثل في العمليات العقلية ومهارات التفكير التي يستخدمها وُيفّ  •
 أثناء عملية التعلم .

ة النشاط العملي (الحركي) : يتمثل في النشاط العملي وما يقوم به المتعلم من مهارات يدوي •
 وحركية في سبيل تحقيق االستقصاء .

 )٥٧:  ٢٠١١(قطيط ،  و )٢٠٠: ٢٠٠٩( أمبو سعيدي وسليمان ،                     
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  كيف حتدث عملية االستقصاء
يقوم االستقصاء على مهام وأنشطة عملية تحفز تفكير المتعلم ، وتدفعه لممارسة العديد من     

تلفة ، لذا على المدرس أن يكون قادرًا على اختيار المواضيع المواقف التي تكسبه المهارات المخ
الدراسية التي تفعل نشاط المتعلم ، وبالتالي تعمل على إنجاح االستقصاء داخل وخارج غرفة 

 )١٣٠:  ٢٠١١( قطيط ،                                                       الصف .      
، ويكون هذا  وٕادراكهندما يرى المتعلم ظاهرة تتعارض مع فهمه تبدأ عملية االستقصاء ع و    

ولحل عدم  ،التعارض بسبب عدم التوافق بين ما يفهم المتعلم عما يحدث وما يتوقع أن يحدث 
التوافق هذا ، فإن المتعلم يكون بحاجة ماسة إلى معلومات وهذه المعلومات البد وأن تكون ذات 

 مرحلة صياغة الفرضيات واختبارها . معنى ، وبذلك يصل المتعلم إلى
 )٢٠٥:  ١٩٩٨،  نايفةو (قطامي                                                               

  الشروط األساسية للتعلم االستقصائي
تتمثل إلنجاح خطة التعلم االستقصائي ها ينبغي توفر  أربع شروط أساسية )٢٠١٠(عطا اهللا ،ذكر 
 ي :أتفيما ي

 وضع المتعلمين أمام موقف معضل ، أو مشكل أو طرح أسئلة مثيرة لتفكيرهم .  .۱
أن تتاح للمتعلمين الفرص والمجاالت التي تتطلبها عملية التقصي واالكتشاف ، وهذا يتطلب     .۲

 أيضًا توليد الشعور الداخلي بحرية االستقصاء عند المتعلمين .
ة المساعدة للتعلم االستقصائي مثل عرض موقف ضرورة القيام بسلسلة من العمليات اإلجرائي .۳

 المتعلمين على تكوين الفرضيات ، وتوفير فرص التجريب . ّض مثير ، وح
                                                                                توفر خلفية ثقافية (علمية) مناسبة عند المتعلمين تساعدهم على البدء بالتعلم االستقصائي .  .٤

 )٢٦٠:  ٢٠١٠(عطا اهللا ،                     

 االستقصاء  إسرتاتيجيةتقويم 
كل طريقة تدريسية ال بد لها من مزايا إيجابية وسلبية تحكمهـا علـى وفـق طبيعتهـا ومـدى  إن

 تطبيقها وتنفيذها ، وطريقة االستقصاء تتصف ببعض المزايا والمآخذ وهي على ما يأتي : 
  : مزايا طريقة االستقصاء ( اإليجابية ) أوالً 
طريقة االستقصاء أكدت الكثير من األدبيات التي تناولت موضوع االستقصاء على تميز     

 ومنها :  من المميزات عن طريق العديدالبارز في التعليم ودورها 
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كتشاف تجعل المتعلم محور العملية التعليمية ، وعنصرًا فاعًال فيها ، وٕايجابيًا في ا .۱
 المعلومات وهذا ما دعت إليه الكثير من الفلسفات التربوية .

 ، وكيفية التعامل مع المشكالت الجديدة .تدرب المتعلم على تفسير المعلومات  .۲
 تنمي القدرات الذاتية للمتعلم لجمع المعلومات .       .۳

 )٢٠٥-٢٠٤: ٢٠٠٨( عطية ،                                                         
تساعد على تحويل الدوافع الداخلية للمتعلم الى دوافع وحوافز خارجية ، فعندما يقوم المتعلم  .٤

بالمشاهدة ومعالجة المعلومات وحده ومن تلقاء ذاته فإن هذا يولد لديه حب استطالع 
 الستكشاف البيئة والتعلم االستقاللي .

ة نسبية أعلى للمتعلمين ذوي القدرات استخدام االستقصاء في تدريس العلوم يحقق فاعلي .٥
 المتدنية من ذوي القدرات العليا .

 تزداد فاعلية التعلم االستقصائي عندما يكون حجم المعرفة المتوافر عند المتعلمين قليل . .٦
 )٢٥٧-٢٥٦: ٢٠١٠(عطا اهللا ،                                                       

ى المتعلم وخاصة مهارات التفكير العليا ( التحليل والتركيب تنمية مهارات التفكير لد .۷
 والتقويم ) .

 تنمية عمليات العلم لدى المتعلم من حيث التصنيف ووضع الفروض واختبارها وتجريبها . .۸
  ) ١٣١-١٣٠:  ٢٠١١( قطيط ،                                                       

 قصاء ( السلبية )ثانيًا : مزايا طريقة االست
على الرغم من أهمية طريقة االستقصاء في عملية التعلم إال أن هناك جوانب سلبية لهذه     

 تية : الطريقة تتمثل في النقاط اآل
إنها تمثل صعوبة لبعض المتعلمين ، خاصة الذين يعانون من بطء شديد في التعلم ،  .۱

الفروض واختبارها ومن ثم الوصول حيث تتطلب هذه اإلستراتيجية تحديد المشكلة وفرض 
 إلى االستنتاجات ، وكلها تمثل مشكلة بالنسبة للمتعلم بطيء التعلم .

تتطلب خبرات معرفية كمتطلبات سابقة للتعلم  إذال تصلح لمتعلمي المرحلة االبتدائية ،  .۲
 قلما تتوافر لدى هؤالء المتعلمين .

جية في جميع المواقف التعليمية ، في ي العلوم لهذه اإلستراتيّدرسُيخشى من استخدام م .۳
 حين يمكن أن تفيد استراتيجيات اخرى في بعض الموضوعات أكثر من االستقصاء .

 )٣٠٥: ٢٠٠٨(علي ،            قد تؤدي إلى صعوبة في ضبط الصف والنظام فيه .    .٤
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لتي إن هذه الطريقة تجعل المتعلم في دور العاِلم ، وهو ال يملك القدرات والمعارف ا .٥
 )٤٠٧:  ٢٠٠٨( خطايبة ،                        يمتلكها العاِلم تجاه أي موضوع .     

كونها تحتاج الى البحث والتجريب من قبل المتعلمين ، فقد تتطلب زمنًا طويًال نسبيًا ، مما  .٦
 يترتب عليه عدم إنهاء المقررات والمناهج الدراسية . 

متعلم خاصة ، إذا ما فشل إحداهما أو كالهما في ُيحَتمل تسرب اليأس إلى المدرس وال .۷
              توجيه العملية االستقصائية أو تنفيذها .

 ) ١٣٢:  ٢٠١١( قطيط ،                                                             

 االستقصاء أنواع
 :منها  لفةصنف التربويون المهتمون بطرائق التدريس االستقصاء الى أنواع مخت

  االستقصاء باألسئلة .۱
 إجابـاتفر االمفتوحـة النهايـة التـي تعمـل علـى تـو  األسـئلة لنـوع مـن االستقصـاءاتستخدم في هـذا     

بعـد مـا هـو أالـى الوصـول المـتعلم  سـتطيعي حيـث ، إبداعيـةوتولـد لـديهم طاقـات  كثر من المتعلمـينأ
 .                                   جديدة واستنتاجات جديدة لى معرفة علمية إفيصل قدمة إليه ، من المعلومات الم

 االستقصاء بالتجريب .۲
تتضمن التجربة موقفًا محيرًا يمثـل مشـكلة تتحـدى المـتعلم فيقـوم بعـد تحديـدها بوضـع فرضـية ذات   

عالقـــة بهـــا ويقتـــرح خطـــة إلثبـــات صـــحة الفرضـــية ، وبعـــد تطبيـــق الخطـــة وٕاجـــراء التجربـــة وضـــبط 
 يتوصل إلى القرار بقبول الفرضية أو رفضها . المتغيرات 

 االستقصاء بالبحث  .۳
يتم هذا النوع عندما يتعامل المتعلم حسيًا مع المواد واألجهزة في الموقف التعليمي ، وفي ضـوء     

الخبــرة الحســـية والتفاعـــل اللفظـــي بـــين المتعلمـــين والمــدرس يتوصـــلون إلـــى اســـتنتاجات معينـــة نتيجـــة 
لب أن ال يكون المتعلمون على علم مسبق بما يجب مالحظته وتـركهم يتوصـلون البحث ، وهذا يتط

 إلى االستنتاجات الجديدة عن طريق المناقشة بينهم ، وبينهم وبين مدرسهم .
 )٢٠٦-٢٠٥: ٢٠٠٨( عطية ،                                                                

 االستقصاء العقالني   .٤
الـــى تعميمـــات واســـتنتاجات جديـــدة مـــن خـــالل الســـؤال والجـــواب والنقـــاش  مـــتعلمالتوصـــل      

،  فيجهل ما يطلب منه متعلمال أمارقمي ، جدول  أوحول صورة يعرضها  درسالذي يثيره الم
 لذا سيكون استنتاجه تبعًا لسير المناقشة .
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 نموذج سوخمان)أاالستقصاء المفاهيمي (  .٥
وين فرضياتهم وجمع المعلومات الختبارها ، بعد مشاهدتهم موقفًا إتاحة الفرصة للمتعلمين لتك   

يتحدى فرضياتهم ، حيث يصل المتعلمون للمعلومات عن طريق المناقشة بالسؤال والجواب ، وفي 
هذا النوع من االستقصاء اليقدم المدرس أي شرح أو تفسير للموقف موضوع النقاش ، ويتم هذا 

      العلمي . كله وسط جو من التجريب العملي
 )٢٦٥-٢٦٢: ٢٠١٠(عطا اهللا ،                                                           

 االستقصاء باالكتشاف .٦
ويســمى أيضــًا باالستقصــاء المركــب وهــو إعطــاء المــتعلم خطــوات التجربــة مــن دون إخبــاره بمــا      

 لمفهوم الجديد .  سيتم التوصل إليه فيقوم المتعلم باستكشاف أو اكتشاف ا
 االستقصاء الموجه  .۷

وهــو إعطــاء المــتعلم ســؤاًال بحثيــًا ومجموعــة أدوات ويطلــب منــه تصــميم تجربــة مــن مجموعــة    
 األدوات المعطاة لإلجابة على السؤال المعملي ثم الشروع في تنفيذ هذه الخطوات .

 )٢٠٢: ٢٠٠٩وسليمان ،  ( أمبو سعيدي                                                   
 االستقصاء شبه الموجه  .۸

يتضمن هذا النوع من االستقصاء تقديم المشكلة من قبل المدرس لطالبه ومعها بعض    
التوجيهات العامة واألسئلة مع إتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط العملي والعقلي ، حيث 

      يحصلون على مصادر الحل بأنفسهم .                      
 االستقصاء الحر .۹

يتم هذا النوع من االستقصاء عن طريق مواجهة المتعلمين بمشكلة محددة ويطلب منهم    
الوصول إلى حلها عن طريق صياغة الفروض لها وتصميم التجارب وتنفيذها ، ويبحثون عن 

هم مصادر الحل ، ويقدم هذا النوع من االستقصاء الفرصة للمتعلمين لبناء المعرفة بمفرد
 باإلضافة إلى مهارات حل المشكلة .           
 ) ١١٩:  ٢٠١١( قطيط ،                                                                 

         نموذج االستقصاء الدوريأ .۱۰
نموذج للتدريس الصفي يتضمن عدة مراحل متتابعة تؤكد علـى إثـارة ذهـن المـتعلم حـول فكـرة أ      
ة أو مفهوم أو مشكلة ما، وتشجيعه على طـرح التسـاؤالت واالستفسـارات حولهـا بهـدف اكتشـاف معين
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، ثـــم االستقصـــاء،  تبـــدأ بمرحلـــة التســـاؤل دوريـــاً  معـــارف جديـــدة بنفســـه، وهـــذه المراحـــل تتخـــذ مســـاراً 
 وتكوين األفكار الجديدة، والمناقشة، وأخيرا التأمل في نتائج مراحل االستقصاء السابقة .

 )٢٦٨ : ٢٠١٢(البعلي ،                                                                      
 Model  The Jurisprudential Inquiry     االستقصاء العادل أنموذج .۱۱

شافير وجيمس )  Donald Oliveاوليفر(دونالد  مانموذج ههذا األل ينالرئيسي الدعاة        
)James P. Shaver) (نموذج االستقصاء أ شافيرو  كل من اوليفر أنشإذ أ ) ،١٩٧٤_١٩٦٦

كيفية التفكير بطريقة منهجية بطريقة عادلة وكذلك لتعليمهم لتفكير على ا متعلمينلا العادل لمساعدة
سواء همة مالقضايا الشأن  ممواقفه إلعادة النظر أو صياغة تهممساعدو  ، القضايا المعاصرة في

التي تتضمنها  المناقشات الفكرية طريقن عتعليمية  مأاجتماعية  مأ ةقانوني مأأخالقية كانت 
                                                                   p 21)                                            (Kandarp: 2013 ,النموذج .خطوات هذا ا

 لعادل االستقصاء اعلى وفق امنوذج خطوات التدريس 
المراحل الست هذه تقسم و نموذج االستقصاء العادل ست مراحل ق أوفعلى يتضمن التدريس     

تحليل المعطيات والمعلومات ( المراحل الثالثة  متعلمالمتبعة في التدريس إلى مراحل تتطلب من ال
الخامسة) فهي االولى ) لغرض اتخاذ قرار محدد بشأن القضية المدروسة ، أما المرحلتين (الرابعة و 

مناقشة القضية للوصول إلى قرار نهائي مقبول من قبل  متعلممراحل جدلية توافقية تتطلب من ال
:                          ي أتكما ي جميع األطراف لغرض االستفادة منه وتطبيقه ( المرحلة السادسة ) وهي

Joyce & Weil , 2003 :p120 -121)                                                    ( 
 : التوجه نحو القضية  المرحلة األولى

، ويـتم التقـديم عـن طريـق قـراءة قصـة  متعلمينلل ةالتمهيد لعرض القضية (الموضوع) المختار        
أو روايــة تاريخيــة وبصــوٍت عــال  أو مشــاهدة مقطــع فيــديو حــول الموضــوع أو مصــورات وغيرهــا ، 

 ي : أتتحقيق العديد من المهام والتي تشمل ما ي درسموفي هذه المرحلة على ال

   إذحســـب وجهـــات نظـــرهم فـــي القضـــية المطروحـــة بمجـــاميع  الصـــف إلـــىفـــي  متعلمـــينلاتقســـيم   
 .لها ةمعارض مجموعةللقضية و  ةمؤيد تتبنى كل مجموعة وجهة نظر مختلفة أي مجموعة

   إذ إن كـل ، متعلمـين )  ٣-٢غيرة صـع يمامجـفـرق (إلـى  في المجـاميع الرئيسـة متعلمينلاتقسيم
فــي كــل مجموعــة  قفــر ليكــون عــدد افريــق يتبنــى جانبــًا مــن القضــية لتمثيــل مجموعتــه فيــه بحيــث 

، مـــع مراعـــاة تطبيـــق ذلـــك بشـــكل  عـــدد جوانـــب الموضـــوع أو القضـــية المختلـــف بشـــأنهال اً ســـاويم
 عشوائي .
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 البحث والتعرف: المرحلة الثانية

،  متعلمـينلامـن قبـل  كافـة لقضـية محـل الجـدل، واستيضـاح جوانبهـامرحلة البحث والتعرف على ا  
بالرجوع الى الكتاب المقـرر أو االسـتعانة بمكتبـة المدرسـة أو أي مكتبـة خارجيـة أو شـبكة االنترنيـت 

 وغيرها لجمع الحقائق حول القضية ، وعلى المدرس في هذه المرحلة مراعاة ما يلي : 

  الضرورة ومساعدتهم في الحصول على المعلومات . إعطاء التوجيهات للمتعلمين عند 

 . اتاحة الفرصة للفرق للبحث والقراءة والمناقشة 

 الموسوعات والمجالت والمقاالت الصحفية المتعلقة بالموضوع .  المعالسماح للمتعلمين باست 

 القضية . في المرحلتين االولى والثانية اليطلب المدرس من المتعلمين اتخاذ موقف أو قرار حول   

   مناقشةال :المرحلة الثالثة

سمح المـدرس لجميـع الفـرق التـي يمرحلة مناقشة المعلومات واآلراء المجمعة، وفي هذه المرحلة     
 تمثل نفس الجانب من القضية ليكونوا معًا لتبادل المعلومات واالستعداد للمناقشة العامة (المناظرة) 

 ومدى صلتها بالموضوع إلى وجهات النظر المرغوبة تعلمينملافيها توجيه نظر  درسيكون دور الم
ئة المحكمين لتمثل الرأي المحايـد والتـي وفي هذه المرحلة يتم اختيار هي ، ، وتحديد النتائج المتوقعة

 يكون عليها الواجبات التالية : 

   د لالبعـــاإعـــداد االســـئلة وتوجيههـــا للمتعلمـــين ، التـــي عـــن طريقهـــا يـــتم الحصـــول علـــى توضـــيح
 الرئيسية للقضية .

   ( المناظرة ) وذلك بتحديد متعلم مـن كـل جانـب لعـرض وجهـة وٕادارتها وضع خطة لبدء الجلسة
(مـن سـيتحدث  وترتيـب المتحـدثين نظر مجموعته بصورة ملخصة ومدعومة باألدلة في القضـية

  أثناء الجلسة ، والوقت المخصص لكل جانب .في أوًال وثانيًا وثالثًا ) 

 والتي اقتنعت بها لغرض اتخاذ القرار بشأنها .  البعاد الرئيسة للقضيةرة على تلخيص الها القد 

 )المناظرةالجلسة العلنية ( :المرحلة الرابعة

االجتمــاع بجلســة علنيــة موحــدة لعــرض الجوانـــب جمـــيعهم تتطلــب هــذه المرحلــة مــن المتعلمــين     
 مجموعـــةمنـــاظرة بـــين الالمحكمـــين لعمـــل  شـــراف وٕادارة هيئـــةإالمختلفـــة للقضـــية المدروســـة ، وتـــتم ب

 تية :وعلى المدرس إتباع االرشادات اآل،  لها ةالمعارض لمجموعةللقضية وا ةالمؤيد

   جميعها ، واحترام وجهات النظر نشطاً  فكرياً ناخ المناظرة مناخًا مُ الحفاظ على . 

  ينمجموعتمشجعًا لكال الأن يكون محايدًا و . 
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  راء المتعلمين .تجنب التقييم المباشر آل 

   ة المحكمينأالممثلين لهي متعلمينلاآراء احترام . 

وتبــدأ الجلســة بقيــام مــتعلم مــن كــل مجموعــة بعــرض وجهــة نظــر مجموعتــه فــي القضــية بشــكل     
 .مختصر ومدعوم باألدلة 

 : االتفاق على الرأي وتدعيمهالمرحلة الخامسة

اعدة المـدرس إلـى اتخـاذ قـرار بشـأن القضــية ة المحكمـين بمسـئـخـالل هـذه المرحلـة تتوصـل هي      
تلخــــيص النتــــائج ة توضــــيح األســــباب التــــي دعتهــــا التخــــاذ قرارهــــا و أالمدروســــة ، ويجــــب علــــى الهيــــ

، وعنــدها يتوصــل  المرغوبــة وغيــر المرغوبــة حتــى يــتم التوصــل إلــى رأي واحــد يــدعم أهــداف الــدرس
 المتعلمين إلى توافق في اآلراء بشأن القضية .

 : التطبيقلسادسةالمرحلة ا
ن مما تعلموه وتطبيقه على و يستفيد المتعلم إذنموذج وتمثل أهم مرحلة لأل خيرةوهي المرحلة األ    

مما  وا ، ويستفيدالبيئة المحيطة بهم ، وأن يكونوا قادرين على تقدير قيمة ما تعلموه من المعرفة 
.   اركة في أنشطة المجتمعوذلك بحضور اجتماعات ولقاءات ، والمش إليه من معارفوا توصل

Thomas & Fisher,2012,p:37-40)   ( وJoyce & Weil , 2003 :p119 -121)    (  

  منوذج االستقصاء العادلإأهداف 

نموذج االستقصاء العادل تحقيق العديد من األهداف ، يمكن إيجازها في أيمكن عن طريق     
 ة : يتالنقاط اآل

ى اتخاذ القرار على الوجه األمثل حول القضايا العامة يعكس إعداد المتعلمين القادرين عل .۱
 مفهوم العدالة ، بعد وزن االدلة المقدمة وتحليل المواقف القانونية لتلك القضايا . 

صقل قدرات المتعلمين ومهاراتهم العقلية الالزمة لطرح األسئلة والبحث عن اإلجابات النابعة  .۲
 من حبهم لالستطالع .

 منهج البحث العلمي في الوصول للمعرفة .  المعن على استتدريب المتعلمي .۳

 تنمية مهارات التعلم التعاوني لدى المتعلمين عن طريق العمل في فرق ومجموعات . .٤

امتالك المتعلمين القدرة للنظر إلى بيئتهم بطريقة ناقدة ، واتخاذ القرارات بشأن القضايا  .٥
 والموضوعات التي تؤثر في حياتهم .
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والتفسير  هاكالمالحظة وجمع البيانات وتنظيمللمتعلم االستقصاء  مهاراتبعض تنمية  .٦
  .واالستنتاج

 إعداد متعلم مستقل التفكير لديه المرونة والقدرة على استيعاب المعرفة الجديدة طوال حياته . .۷

                                                          Joyce & Weil , 2003 : p111)( 

قضايا  بعض ت بشأنراراقواتخاذ الالمعلومات وتحليل  على جمع المتعلمينطوير مهارات ت .۸
 الهامة.

وجهات النظر  االختالف فيحل النزاعات عند لالحوار و واصل المتعلمين على التتطوير قدرات  .۹
 واحترام وجهات نظر اآلخرين. قبلتطوير القدرة على تو  ، قضايا العامةالحول 

(Dick & Ann , 2010 , p:291) 

  منوذج االستقصاء العادلأمزايا 

نموذج ألالمهمة مزايا ق التدريس بعض الالمتخصصين والباحثين في طرائبعض أورد    
 تية :يمكن إيجازها في النقاط اآلالتي االستقصاء العادل 

ي يجمع المعلومات حول الموضوع ذال وفه، المدرسوليس العملية التعليمية هو محور المتعلم  .۱
في منتجًا للمعرفة وليس مستهلكًا لها ، وبذلك يتحقق مبدأ إيجابية المتعلم يكون لويحللها 

 العملية التعليمية .

يجعل المتعلم متحفز للتعلم اعتمادًا على الدوافع الداخلية، متمثلة في حب االستطالع وليس  .۲
اعتمادًا على دوافع خارجية متمثلًة في الحصول على مكافأة ما ، مما يجعل التعلم ذا معنى 

 وقابل لالستبقاء وتطبيقه في مواقف أخرى .

صل لتوالمشاركة اإليجابية وتحمل المسؤولية ، وكذا تنمية مهارات اتنمية قدرة المتعلم على ا .۳
 تفاعل مع بعضهم البعض.اللممارستهم لألنشطة االستقصائية و  ماعي بين المتعلمين نتيجةً تجاال

 يؤكد استمرارية التعلم الذاتي لدى المتعلم .  .٤

 على طرح األسئلة المناسبة .  هيشجعو ، ينمي ثقة المتعلم بنفسه .٥

 المتعلم لحل قضايا مختلفة التي قد تواجهه في الحياة اليومية . ادعدا .٦

                            تنمية مهارات التفكير الناقد .   .۷

                                                                            )( Hay &Foley , 1998 , p:177 

 

http://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dick+Arends%22
http://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ann+Kilcher%22
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 االستقصاء العادلامنوذج دور املدرس يف 

إال  ، االستقصاء العادلعلى الرغم من كون المتعلم هو محور العملية التعليمية على وفق انموذج 
 :  تي، يمكن إيجازها كاآللمدرس أدوار أكثر أهميةأن ل

المتعلمين تحقيقها ، كما أنه يقوم باختيار القضية التي من تحديد األهداف المتوقعة التي يريد   .١
نموذج االستقصاء العادل ، واختيار أوفق على ع يضا، وكذلك تصميم المو درسلل تكون محور

 ة لعرض القضية .لمعالوسيلة المست
اقف محيرة أو أحداث متناقضة عن طريق عرض مو لدى المتعلمين الحيرة والتساؤل  ديولت  .٢

 . الستقصاءوا لبحثلتستهدف إثارة حب استطالعهم ، وتدفعهم  يهمعل

   (Callison ,2000)نقًال عن  ) ٣٥:  ٢٠٠٦(بابطين ،                                

تشجيع المتعلمين على االلتزام بجانب واحد من القضية ، ودعمهم عند تغيير آرائهم في ظل   .٣
 توفر أدلة جديدة ، مع اعطائهم الحرية في التعبير عن أفكارهم .

 .ة ظر مناالمناقشة و الالبحث و متعلمين على ال حث .٤

Bonnstetter & Pedersen ,1993:p 61 )( 

 تشجيع المتعلمين على تقبل وجهات النظر االخرى حتى وٕان كانت تتعارض مع آرائهم . .٥
أن يكون رأيه محايدًا بشأن القضية المدروسة طيلة وقت الدرس حتى يتم االتفاق على رأي   .٦

 )                                                                (Joyce & Weil , 2003 : p111موحد . 

 االستقصاء العادلومضات من امنوذج 
علمية ين على التفكير في القضايا التعلملمساعدة المأنموذج االستقصاء العادل تم تصميمه  .۱

 . العامة المعاصرةقضايا التماعية واألخالقية، وحول واالج
على وفق خطوات محددة ة، دروسلماالقضايا ين تحليل تعلممن الم هذا األنموذج تطلبي .۲

 الحياةفي حل بعض القضايا في واقع للتوصل إلى نتائج يمكن اإلفادة منها على أرض ال
 اليومية .

نابعة من أحداث حقيقية ال ةيلدراساقضايا الهو اختيار لالستقصاء العادل من الجوانب الهامة  .۳
 .تكون جذابة للمتعلمين  التيأو واقعية، 

في  )الحوار(النقاش  طريقن ع أساساً  أنموذج االستقصاء العادل خداماستبينجز التدريس  .٤
مفعمة بالتواصل بين خالية من التهديد و  فيةصبيئة هذا يتطلب و  المدروسة، تعليميةال لقضيةا

 المتعلمين . 
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٤۲ 
 

مشجعًا ميسرًا  اً كون مستمعدرس أن يالمعلى  لالستقصاء العادللتطوير البيئة الصفية  .٥
البعض واحترام أفكار بعضهم  همالستماع إلى بعضا المتعلمينا أنه يتطلب تعليم كم ،ينتعلململ

        .البعض
                                                 (Dick & Ann , 2010 , p:302-303) 

 ثالـث
ً
 The Critical Thinking                       / التفكري الناقد ا

ي تناولتـه العديـد مـن األدبيـات والدراسـات لـذ، وا التفكيـرمـن أهـم أنـواع  اً حـدوا التفكيـر الناقـديعد     
ومسـتوياته  هخصائص من اإليجاز ومفهومه و يءبش التفكيرسيتناول الباحث موضوع  وية ، لذاالترب

 . التفكير الناقد ومنها مرورًا بأنواعهوكيفية تنميته 

  مفهوم التفكري
نظرًا ألهمية التفكير (بوصفه عملية عقلية) في تطوير الفرد وبالتالي المجتمع ، فقد حظي هذا     

العديد من الفالسفة والعلماء والتربويين ، إال إن وجهات نظرهم قد اختلفت حول المفهوم باهتمام 
 مفهومه . 

مفهوم معقد يتألف من ثالثة عناصر تتمثل في العمليات " ه بأن) ٢٠٠٣( سعادة ، فقد أورد      
لى ، باإلضافة إ ، واألقل تعقيدًا كالفهم والتطبيق وعلى رأسها حل المشكالت المعقدةالمعرفية 

 ،  فر االستعدادات والعوامل الشخصية المختلفةابمحتوى المادة أو الموضوع مع تو  خاصة معرفة
 )٤٠: ٢٠٠٣( سعادة ،                                           ." والسيما االتجاهات والميول

قع األشياء الحكم على وا طتهااسالعملية الذهنية التي يتم بو " بأنه يمكن وصف التفكير و       
 هماً م تفكير عامالً مما يجعل ال وذلك بالربط بين واقع الشيء والمعلومات السابقة عن ذلك الشيء

 )٢٣: ٢٠٠٣ ، زوعبيد وع(                                              ."  في حل المشكالت
 اخلية ال يمكنمستوى عال من النشاط العقلي، وهو عملية د إلى يشير مصطلح التفكير و      

 مالحظتها بشكل مباشر بل يستدل عليها من خالل المظاهر السلوكية التي يمكن مالحظتها أو
الصعوبة  قياسها، وعلى الرغم من أن التفكير يشير إلى النشاط العقلي (العمليات العقلية) فإنه من

 مباشرة . ة، أو مالحظة العمليات العقلية بصور  بمكان تحقيق تسجيل مباشر لنشاط العقل
 ) ١٨٠: ٢٠٠٤،وآخرون  الرشيدي(                                                            

ويوصف أيضًا بأنه " تقٍص مدروس للخبرة من أجل غرٍض ما ، وقد يكون ذلك الغرض هو    
 الفهم أو اتخاذ القرار أو التخطيط أو حل المشكالت أو القيام بعمل معين" . 

 )٥: ٢٠٠٥( إبراهيم ،                                                                         

http://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Dick+Arends%22
http://www.google.iq/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ann+Kilcher%22
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ومفاهيم وتصورات في أنماط  تنظيم ما نعرفه من رموزعيد ديناميكية هادفة، ت والتفكير عملية   
 الخارجي.  جديدة تستخدم في اتخاذ القرارات وحل المشكالت وفهم الواقع

 )٩: ٢٠٠٦ن، حسالخزندار و (                                                                 
(عقلية) معقدة غير مالحظة ويرى الباحث من خالل العرض السابق أن التفكير عملية ذهنية      

الجوانب وكثرة العوامل المتداخلة  الحظ تعدديكما  ،وشروط ، وتدفعها دوافع ومثيرات  لها أركان
 . ونواتجه وبعملياته ُيفسر كثرة التقسيمات المتعلقة به رة والمتأثرة بالتفكير ، ولعلَّ هذا ماالمؤث

  مستويات التفكري
 على  ين بالتفكير مستويين رئيسيين لهذه العملية، وقد اعتمدوا في ذلكعنيحدد بعض الباحثين والم 

المعرفية التي  والعمق في المعالجاتمستوى الصعوبة والتجريد في المهمة المطلوبة، ودرجة التعقيد 
 تتطلبها، ويتمثل هذان المستويان باآلتي:

  ساسيمن مستوى أدنى أو األالتفكير :  
تتطلب ممارسة أو تنفيذ المستويات الثالثة  األنشطة العقلية أو الذهنية غير المعقدة، التييمثل    

يات الحفظ والفهم والتطبيق مع بعض في مستو  الدنيا من تصنيف بلوم للمجال المعرفي، والمتمثلة
يتفق الباحثون على أن إجادتها والتصنيف، وهي مهارات  المهارات األخرى مثل المالحظة والمقارنة

 . قبل االنتقال إلى مستوى التفكير المركب هال بد منأمر ضروري 
   مركبالمن مستوى أعلى أو التفكير  : 

 لمعإصدار حكم أو إعطاء رأي ويست نضمتمعقدة التي تيمثل مجموعة من العمليات العقلية ال    
التفكير الناقد، التفكير اإلبداعي، حل  معايير أو َمحكات متعددة ويحتاج إلى مجهود ، مثل

        .المعرفي  المشكالت، اتخاذ القرارات، ومهارات التفكير فوق
                                        )              ٤٣-٤٢: ٢٠٠٧،  (جروان                                                                   

  أنواع التفكري
حسب رؤيته بأورد األدب التربوي عدة أنواع للتفكير اختلف التربويون في تعريف كًال منها      

 وسيستعرض الباحث األنواع اآلتية منها : 
  Visual Thinking التفكير البصري : .۱

التفكير  أنماطبأنه  نمط من )  ٢٠١١( قرني ،المشار إليه في )  ٢٠٠٦، إبراهيم(عرفه   
العالقة بين المفاهيم  دراكإلمثيرات بصرية  المعباستالمستوى ، الذي يثير العقل  عالي
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٤٤ 
 

االتصال البصرية واللفظية في األفكار ووسيط  شكالأالمتعلقة بوحدة ما، وهو يجمع بين 
 ) ١٣: ٢٠١١( قرني ،    لرؤية الموضوعات المعقدة والتفكير فيها . األفضلم والفه صاللالت

 Inferential Thinking:  التفكير االستداللي .۲
طته من معلومات معروفة أو اسألداء العقلي إذ يتقدم العقل بو مسار التفكير الذي يظهر فيه ا   

ي نتائج ضرورية لهذه القضايا أو مسلم بصدقها أو ثبت صدقها إلى معرفة المجهول الذي يتمثل ف
 )٥٧٢: ٢٠٠٢( الجندي ،                          دون اللجوء للتجريب .   من تلك المعلومات 

 Reflective Thinking:  التفكير التأملي .۳
ويقصد به أن يتأمل المتعلم الموقف الذي أمامه ويحلله إلى عناصره ويرسم الخطط الالزمة     

إلى النتائج التي يتطلبها هذا الموقف ثم يقّوم هذه النتائج في ضوء الخطط التي لفهمه حتى يصل 
 ) ١٣٧: ٢٠٠١،  حسين(                                                        وضعت لها . 

 Creative Thinking:  التفكير اإلبداعي .٤
أو التوصل إلى نواتج أصيلة نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول    

لم تكن معروفة سابقًا ، ويتميز بالشمولية والتعقيد ، كونه ينطوي على عناصر معرفية متداخلة 
 )٧٧-٧٦: ٢٠٠٧(جروان ،                                        تشكل حالة ذهنية فريدة .   

 Systemic Thinking:  التفكير المنظومي .٥
عن طريق منظومات متكاملة يتناول المضامين والمفاهيم العلمية المركبة نوع من التفكير     

تتضح فيها العالقات الرابطة بين المفاهيم والموضوعات ، فيكون المتعلم قادرًا عن طريق هذا 
التفكير على إدراك الصورة الكلية المركبة لمضامين المنظومات المفاهيمية المعروضة والعالقات 

، لذا فأنه يقوم على الكل المركب الذي يتكون من مجموعة مكونات تربط فيما التي تربط بينها 
 ) ٦٣-٦٢:  ٢٠٠٣( عبيد وعزو ،      بينها عالقات متداخلة تبادلية التأثير وديناميكية التفاعل .

 Scientific Thinkingعلمي : التفكير ال  .٦
وضوعات والقضايا والمشكالت هو نشاط عقلي منظم لدى المتعلم في تعامله اليومي مع الم    

 التي يمر بها في خبراته الدراسية والحياتية .     
 Logical Thinkingلمنطقي : التفكير ا .۷

نمط من التفكير نوظفه عند محاولة التعرف على األسباب والعلل التي تقف وراء األشياء ،        
 د أو تدحض وجهة نظر معينة .ومعرفة نتائج األعمال التي نقوم بها ، والوصول إلى أدلة تؤي

 )١٤٦-١٤٠: ٢٠٠٦( محمود ،                                                               
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  Critical Thinking:  التفكير الناقد .۸
، إال إن  العليا التفكير عمليات أبرز منبحث) ال اهذ اهتمام محور وهو (الناقد  التفكيريعد     

بالجانب السلبي ، وهو البحث عن العيوب  عنىله قد تكون هي الصورة التي تُ الصورة الشائعة 
الموجودة في الموضوع محل المناقشة ، ولكن التصور الصحيح للتفكير الناقد يختلف تمامًا ، حيث 
أنه عملية تقويم على أساس الدقة في مالحظة الوقائع التي تتصل بالموضوعات الُمناقشة وتقييمها 

ق منطقية سليمة ومراعاة موضوعية العملية كلها وبعدها ائى استخالص النتائج منها بطر والقدرة عل
 )٣٢٧: ٢٠١٠( محمود ،                                                 عن العوامل الذاتية . 

واالهتمام بالتفكير بصورة عامة والتفكير الناقد بصورة خاصة أصبح غاية أساسية لمعظم 
ت التربوية في العالم وهدفًا رئيسًا تسعى المناهج لتحقيقه ، وسبب ذلك في تكّون التفكير السياسا

الناقد من مجموعة من القدرات الفرعية التي تساعد الفرد على أن يصحح تفكيره بنفسه ، ويفكر 
 تفكيرًا عقالنيًا ويكون قادرًا على إصدار األحكام . 

 )    ١٩٩٨) نقًال عن ( الحموري والوهر ، ٦٨-٦٧: ٢٠١٠،  ( الموسوي                          
وعليــه أصــبحت االتجاهــات التربويــة والمنــاهج الحديثــة فــي كثيــر مــن الــدول تــولي التفكيــر الناقــد     

اهتمامًا كبيرًا وتضعه ضمن األهداف التي يجب أن تنتهي إليها عمليتا التعليم والـتعلم ، وتـم تطـوير 
ى تــدريب المتعلمــين علــى التفكيــر الناقــد عــن طريــق تــدريس المــواد الدراســية بــرامج تربويــة تهــدف إلــ

                       )    ٥٧: ٢٠٠٣( عبيــد وعــزو ،                                                         المنهجيــة .
وبنائهـا المتعلمـين  وبناءًا على ما سبق ولما للتفكير الناقد من أهمية كبيرة في تطوير شخصيات    

أوصــى مــؤتمر  إذ، فقــد أكــدت كثيــر مــن المــؤتمرات التربويــة علــى ضــرورة تنميتــه لــدى المتعلمــين ، 
بضـرورة تربيــة النشـئ علــى  ١٩٩٨وزراء التربيـة والتعلـيم والمعــارف العـرب الــذي عقـد فــي ليبيـا عــام 

اجتماعيـة أفضـل وذلـك عـن  طته أن يفكـروا فـي ُبنـىاسناقد ، لكي يستطيعوا في ضوئه وبو التفكير ال
طريــق إعــداد بــرامج جديــدة وٕاتبــاع مــداخل تدريســية وأســاليب حديثــة فــي مختلــف المباحــث الدراســية ، 
والتي تثير التفكير عند المتعلمـين وتحفـزهم علـى تكـوين شخصـيات قـادرة علـى حـل المشـكالت التـي 

      صدقها .تعترضهم وتحليل المعلومات والبيانات تحليًال منطقيًا لتحديد مدى 
 )    ٤٧٢:  ٢٠٠١( إبراهيم ،                                                                     
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 مهارات التفكري الناقد 
 المفسرة له لمهارات التفكير الناقد تصنيفات عدة ، ولعل ذلك يعود إلى تعدد تعريفاته والنظريات    

مجـال  دون مـن الـرواد األوائـل فـيَعـقـدمها بـاحثون يُ التـي تصـنيفات عـدد مـن العلـى  الباحـث ، اطلع
 : دراسة التفكير الناقد وهي اآلتية

 تصــنيف روبــرت إنــس )Robert Ennis (فــي أمريكــا التفكيــر الناقــد قــادة حركــة  هــموهــو مــن أ
 : وهي أثنى عشرة مهارة إلى لتفكير الناقد الشمالية وصنف مهارات ا

   فهم معنى العبارة .  .١
 . أم ال  الحكم بوجود غموض في االستدالل    .٢
 . أم ال الحكم فيما إذا كانت العبارة متناقضة   .٣
 . أم ال الحكم فيما إذا كانت العبارة محددة بوضوح   .٤
 . ًأ أم ال الحكم فيما إذا كانت العبارة تطبق مبد  .٥
 . أم ال الحكم فيما إذا كانت المشاهدة موثقة   .٦
 . أم ال يجة تتبع بالضرورة الحكم فيما إذا كانت النت  .٧
 . أم ال الحكم فيما إذا كانت النتيجة مبررة بقدر كاٍف   .٨
 . أم ال فة الحكم فيما إذا كانت المشكلة معرّ   .٩

 . أم ال  الحكم فيما إذا كان الشيء عبارة عن افتراض  .١٠
 . أم ال الحكم فيما إذا كان التعريف محددًا بدقة  .١١
  . أم ال  مقبوالً  الحكم فيما إذا كانت العبارة نصاً  .١٢

 )٣٠: ٢٠٠٦السليتي ،  (                                                                      
لتفكيـر لالمهـارات الرئيسـة  فقـد صـنف  (Watson & Glaser)واطسـون وكالسـر  تصـنيف       
 :  إلىالناقد 

معلومــات محــددة وعــدم صــدقها ، : القــدرة علــى التمييــز بــين درجــة صــدق معرفــة االفتراضــات  .١
 والتمييز بين الحقيقة والرأي ، والغرض من المعلومات المعطاة .

: القدرة على تحديد المشكلة والتعرف على التفسيرات المنطقية ، وتقرير فيمـا إذا كانـت التفسير  .٢
 التعميمات والنتائج المبنية على معلومات معينة مقبولة أم ال .

الفـــرد علـــى تقـــويم الفكـــرة ، وقبولهـــا أو رفضـــها ، والتمييـــز بـــين المصـــادر : قـــدرة تقـــويم الحجـــج   .٣
 األساسية والثانوية ، والحجج القوية والضعيفة وٕاصدار الحكم على مدى كفاية المعلومات .



 ٢٠١٦/ ١١/ ١٦                                                                                                               
 

     

 ودراسات سابقة خلفية نظرية : ثانيالفصل ال
 
 
 

٤۷ 
 

االستنباط : قدرة الفرد على تحديد بعض النتائج المترتبة على مقدمات ، أو معلومات سابقة   .٤
 لها .

الفرد على استخالص نتيجة من حقائق معينة مالحظة أو مفترضة ، ويكون  االستنتاج : قدرة  .٥
.                                                                                   لديه القدرة على إدراك صحة النتيجة أو خطئها في ضوء الحقائق المعطاة

 )٧٨: ٢٠٠٩،  وآخرون(العتوم                                                            
 باير  تصنيف )Bayer  ( مهارات كما ورد في  عشرإلى مهارات للتفكير الناقد الذي صنف 

 هي :) ٢٠٠٠( القيسي ، 
  .ن االدعاءات أو المزاعم الذاتيةالتمييز بين الحقائق الذي يمكن إثباتها والتحقق من صحتها وبي .١
 مرتبطة به .الت واالدعاءات واألسباب المرتبطة بالموضوع وغير التمييز بين المعلوما .٢
 تحديد مصداقية مصدر المعلومات . .٣
 تحديد مدى دقة الرواية أو العبارة . .٤
 التعرف على االفتراض غير المطروح  . .٥
 التعرف على المغالطات المنطقية . .٦
 تحري التحيز أو التحايل . .٧
 تحديد درجة قوة البرهان أو االدعاء . .٨
 عرف على االدعاءات والحجج أو المعطيات الغامضة .الت .٩

   التعرف على أوجه التناقض أو عدم االتساق في مسار عملية االستدالل من المقـدمات أو   .١٠
                                                            الوقائع .     

         )٨١: ٢٠٠٠(القيســــــي ،                                                                        
المهـارات التـي حـددها كـل  معظمهـا تضـمنت أنالرغم مـن تعـدد مهـارات التفكيـر الناقـد إال على و    

فــي بنائــه الختبــار التفكيــر الناقــد فــي البحــث عتمــدها الباحــث اتــي الو  (Watson & Glaser)مــن 
المهـــارات التـــي وصـــف بهـــا التفكيـــر الناقـــد التـــي تـــم الحـــالي، إذ يعتقـــد أن هـــذه المهـــارات مـــن أشـــهر 

اعتمادها من قبل أغلب البـاحثين الـذين عملـوا علـى قيـاس التفكيـر الناقـد ولمختلـف المراحـل العمريـة 
 للمتعلمين .

  قياس التفكري الناقد
لمختلف المراحل العمرية وقد  التفكير الناقدهنالك الكثير من االختبارات التي حاولت قياس    

 عدة للتفكير الناقد ومن هذه االختبارات : ارتبط العديد منها باالطر النظرية أو برامج التدريب المُ 
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  )( Watson & Glaser Testاختبار واطسون وكالسر   .١
كما تم ذكره في موضوع  مهارات فرعية، ويتكون من خمس  ١٩٦٤اعد هذا االختبار عام     

تتكون من مجموعة من المواقف المتبوعة بعدد من العبارات مهارات التفكير الناقد ، وكل مهارة 
التي تتطلب من المستجيب إتخاذ موقف نحوها يظهر درجة ممارسته لمهارات التفكير الناقد سابقة 

 الذكر .
  ( Cornell Critical Thinking Test )اختبار كورنيل للتفكير الناقد   .٢

) اعتبارًا من  Level Xاألول ( المستوى أكس  ، في مستويين ١٩٨٥اعد هذا االختبار عام     
من المرحلة )  Level Z( المستوى زت الثاني  المستوىالمرحلة الجامعية ، و حتى  الرابعالصف 

الثانوية حتى مرحلة الرشد ، ويتم بشكل مناقشة جماعية لمواقف تخص قضايا عامة ويطلب من 
ائج التي تسفر عنها المناقشة ومدى اتساقها المتعلم عند النهاية الحكم على مدى صحة بعض النت

مع الوقائع ، ويقيس هذا االختبار مهارات االستنتاج ، االستقراء ، تحديد التعريف ، تحديد 
 المسلمات ومصداقية العبارات والمعاني .         

 Annis & Weir Critical Thinking Test )اختبار أنيس و وير للتفكير الناقد   (  .٣
، ويكون بشكل اختبار مقالي متعدد األوجه ، وصمم للمرحلة  ١٩٨٥هذا االختبار عام اعد     

، وفيه يمنح المتعلم الحرية لتقويم  من أبعاد التفكير الناقد اً كبير  اً الثانوية والجامعية ويقيس عدد
وتقويم يتضمن االختبار نصًا مكتوبًا ويطلب من المتعلم تبريره  إذالمناقشات والتقويم بشكل فردي 

  مدى صحة أفكاره .
 ( California Critical Thinking Skills Test )اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد  .٤

، وصمم للمتعلمين من الصف العاشر  ١٩٩٢عام  ( Facione )َأعد هذا االختبار فاسيون      
فقرة من نوع  ٣٤هما على وحتى المرحلة الجامعية ، ويتكون من نموذجين متوازيين يحتوي كل من

االختيار من متعدد ، ويقيس هذا االختبار مهارات التفسير ، التحليل ، التقويم ، االستدالل ، الشرح 
 ، تنظيم الذات .                                             
 )٩٤: ٢٠٠٩،  ( العتوم وآخرون                                                               

  معايري التفكري الناقد
يتفــق البـــاحثون علـــى عـــدد مـــن المعـــايير والمواصـــفات الواجـــب توافرهـــا فـــي التفكيـــر الناقـــد عنـــد      

 مواجهة ظاهرة أو موقف معين . 
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يقصــد بمعــايير التفكيــر الناقــد تلــك المواصــفات العامــة المتفــق عليهــا لــدى البــاحثين فــي مجــال و     
لموضــوع  تــهذ أساســًا فــي الحكــم علــى نوعيــة التفكيــر الــذي يمارســه الفــرد فــي معالجالتفكيــر التــي تتخــ

 )١٢٠:  ٢٠١١( النــاطور ،                                                         .    معــين 
                                  ي  : أتفيما يمعايير التفكير الناقد وتتلخص 

المدخل الرئيسي لباقي  من أهم معايير التفكير الناقد بوصفه الوضوح : يعد الوضوح .۱
المعايير فالعبارة يجب أن تكون واضحة ونستطيع فهمها ومعرفة مقاصدها وبالتالي يكون 

 بمقدورنا الحكم عليها .
الصحة : يقصد بمعيار الصحة أن تكون العبارة صحيحة وموثوقة ، فقد تكون العبارة  .۲

 موثوقة ، مما يتطلب التأكد من سالمتها وصحتها . واضحة وغير صحيحة وغير 
الدقة : أي استيفاء الموضوع حقه من المعالجة والتعبير عنه بال زيادة أو نقصان ، وتشير  .۳

 دقة العبارة إلى أنها أكثر تحديدًا وأكثر تفصيًال . 
أو  الربط : يعني مدى عالقة السؤال أو المداخلة أو الحجة أو العبارة بموضوع النقاش .٤

 المشكلة المطروحة . 
العمق : أي البحث في جذور الفكرة أو الموقف وتعقيداته وتشعباته بما ُيمّكن من الدراسة  .٥

 العميقة للحدث أو الفكرة بالدرجة المطلوبة .
 االتساع : يوصف التفكير الناقد باالتساع أو الشمولية عندما يتم أخذ جوانب المشكلة .٦

 تبار . أو الموضوع بنظر االع جميعها
المنطق : أي أن يكون التفكير الناقد منطقيًا ومعقوًال مبينًا للحدود والقضايا والمقدمات  .۷

والنتائج ، وبمعنى آخر هو تنظيم األفكار وتسلسلها وترابطها بطريقة تؤدي إلى معنى 
 واضح أو نتيجة مترتبة على حجج معقولة .

 ) ٧٦-٧٤: ٢٠٠٧و (جروان ،  )١٦٣-١٦٢: ٢٠٠٦( محمود ،                        
الداللة واألهمية : تعني التعرف على أهمية المشكلة أو الموقف مقارنًة بالمشكالت  .۸

 والمواقف االخرى التي تعترض الفرد .             
 )٧٦: ٢٠٠٩( العتوم وآخرون ،                                                        
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  خصائص املفكر الناقد
شخصًا ما يفكر تفكيرًا ناقدًا ، فهذا يعني امتالكه مجموعة من الخصائص أو  أنعند القول     

السمات التي جعلتنا نطلق هذا القول ، إذ أوردت أدبيات التفكير الناقد مجموعة من هذه 
  : يأتالخصائص نذكر منها ما ي

 القدرة على المالحظة والتخيل والحساسية تجاه المشكالت . .۱
 اءل عن أي شيء يبدو غير معقول أو غير مفهوم له .   يتس .۲

 )١٨٨: ٢٠٠٩( غانم ،                                                                     
 ال يجادل في أمر ال يعرف عنه شيئًا . .۳
 يعرف أن لدى الناس أفكارًا مختلفة حول معاني المفردات . .٤
 منفتح على األفكار الجديدة . .٥
        .من األهمية نفسه بالقدر جميعها أخذ جوانب الموقف ي .٦

 )٦٣ :٢٠٠٧،  (جروان                                                                     
 المرونة في تناول األحداث ورؤية الوجه اآلخر لها .  .۷
   لديه حب االستطالع وله القدرة على التمييز بين التحيز والموضوعية . .۸

 )٨٧: ٢٠١١( ريان ،                                                                       

  التفكري الناقدأهمية تعليم 
أكد ( توينبي ) على أهمية تنمية قدرات التفكير الناقد بالنسبة ألي مجتمع بقوله " إن إعطاء    

اة أو موت بالنسبة ألي مجتمع من الفرص المناسبة لنمو الطاقات المفكرة هي مسألة حي
  )١٤١: ٢٠١١(قارة وعبد الحكيم ،                                               .المجتمعات " 

 وتعود أهمية التفكير الناقد إلى عدة امور نذكر منها ما يأتي :
 ها .يزيد من قدرة المتعلم على مواجهة المواقف الطارئة ، أو الجديدة التي يتعرض ل  .١
التفكير الناقد ضد الكثير من عادات التفكير غير الصحيحة مثل االنقياد للعواطف أو يقف   .٢

 دون سند .من التعصب للرأي 
يؤدي إلى فهم المتعلم للمحتوى المعرفي الذي تعلمه بشكل أعمق وبالتالي يحول عملية اكتساب   .٣

 لمحتوى ببعضها البعض .المعرفة من عملية خاملة إلى نشاط عقلي عن طريق ربط عناصر ا
يؤدي بالمتعلمين إلى االستقالل في تفكيرهم وٕالى تحريره من التبعية ، أي إلى تكوين العقل      .٤

       )٨٤: ٢٠١١( ريان ،                                                  المستقل الموضوعي .
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 توازنًا بين المعاصرة والعولمة .يساعد على تكوين العقلية الناقدة التي تستطيع أن تحقق   .٥
 . كافة يطور قدرات المتعلمين على حل المشكالت والتفكير في مجاالت المعرفة  .٦
 التي يحتاجها المجتمع في مدارسه. يعد من األهداف التربوية .٧

 )١٦٥-١٦٤:  ٢٠٠٦( محمود ،                                                              
 : أهمية تعليم التفكير الناقد ظهرتُ ها التي يعتقد أن تين التاليتينالنقطالباحث  فيضيو      
 يحسن تحصيل المتعلمين في المواد الدراسية . .٨
 يشجع المتعلم على المناقشة والحوار والقدرة على التواصل والتفاوض مع المدرس .  .٩

  الناقد اجتاهات تعليم التفكري
                    ) و٢٠٠٩م التفكير الناقد أوردها كل من ( غانم ، هنالك ثالثة اتجاهات لتعلي    

 ي : أت) وهي كما ي٢٠٠٩( العتوم وآخرون ، 
 االتجاه األول : تعليم التفكير الناقد عن طريق المنهاج المدرسي 

األحياء  يدعو هذا االتجاه إلى تعليم التفكير الناقد عن طريق تعليم المواد الدراسية المقررة مثل     
والفيزياء ... ألخ ، بحيث يركز المدرس على تعليم التفكير الناقد عن طريق المادة الدراسية 

 ق مختلفة منها المحاضرات ، المختبرات ، الواجبات البيتية والبحوث والتقارير، االمتحانات .ائوبطر 
 سي االتجاه الثاني :  تعليم التفكير الناقد كمادة مستقلة عن المنهاج الدرا

يشير هذا االتجاه إلى إمكانية تعليم التفكير الناقد كمادة مستقلة خارج المنهاج الدراسي باعتباره     
وفق هذا االتجاه يتم بناء برنامج خاص لتعليم التفكير الناقد ويقوم على قدرة أو مهارة عامة ، و 

ير المتعلمين في كثير ص بتدريب المتعلمين ، وتهدف هذه البرامج إلى االرتقاء بتفكصختمدرس م
 من الجوانب التي تتعدى التحصيل .
 االتجاه الثالث : االتجاه التوفيقي 

ظهر هذا االتجاه حديثًا ودعا إلى تعليم التفكير الناقد داخل المنهاج الدراسي ، ولكن كمادة      
 مستقلة كغيره من المواد الدراسية ليجمع بين االتجاهين األول والثاني معًا .

 )٨٤-٨٣: ٢٠٠٩) و( العتوم وآخرون ، ١٨٩: ٢٠٠٩( غانم ،                                 

  التفكري الناقداملدرس و
حتى يصل المدرس بالمتعلمين إلى التفكير تفكيرًا ناقدًا عليه أن يأخذ بمجموعة من االمور ومنها   

 ي : أتما ي
 .ناقد تهيئة البيئة الصفية الفاعلة التي تدفع للتفكير ال .١
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 المتعلمين وتشجيعهم إلبداء آرائهم . ّض العمل على ح .٢
 العمل على إيجاد جو ديمقراطي تتنامى فيه حقوق األفراد في التعبير عن الذات . .٣
 طرح مشكالت محيرة أو مثيرة الهتمام المتعلمين . .٤
 )٢٦١: ٢٠١٠( حلس ،                   أن يحاور المتعلمين ويوجههم للنقاش .       .٥
 مية قدرة المتعلمين على المالحظة الدقيقة للرسوم والمعطيات .تن .٦
الصحيحة وال الخاطئة التي تصدر من  حكم على االستجاباتعدم التسرع في إصدار  .٧

                             جانب المتعلمين .   
 )١٤٢: ٢٠١١(قارة وعبد الحكيم ،                                                      

         / دراسات سابقة ثانياحملور ال
سيتم خالل هذا المحور عرض للدراسات السابقة التي حصل عليها الباحث ولغرض توضيحها  

                ين : قسمتقسيمها إلى إلى الباحث َعَمَد 

     
ً
 دراسات تناولت إمنوذج االستقصاء العادل   / أوال

دراسات السابقة التي تناولت التدريس بانموذج االستقصاء العادل فيما يأتي استعراض لبعض ال  
 بوصفه متغيرًا مستقًال لمالحظة أثره في بعض المتغيرات التابعة :

 Monhardt  )( 1998دراسة  .١
مــادة العلــوم  مــنتــدريس وحــدة فــي نمــوذج االستقصــاء العــادل ا هــدفت الدراســة إلــى معرفــة فاعليــة   

م والتكنولوجيا والمجتمع في تنمية فهـم هـذه القضـايا لـدى طـالب إحـدى قضايا العل قائمة على بعض

،  ) طالبـًا مـن طـالب الصـف الثـامن  ٣٠الريفية في استراليا . وتكونت عينـة الدراسـة مـن(  المدارس

بـين العلـم  نمـوذج االستقصـاء العـادل فـي تـدريس قضـايا التفاعـلاالدراسة  فاعليـة نتائج وقد أظهرت 

 .) STSلمجتمع (والتكنولوجيا وا

                              )( Monhardt , 1998  المشار إليها في ) ٣٨: ٢٠٠٦،بابطين( 
 )٢٠٠١(  سحر دراسة أحمد و .٢

نموذج اأثــر التــدريس بــهــدفت إلــى التعــرف علــى و أجريــت الدراســة فــي جمهوريــة مصــر العربيــة     

القضـايا البيئيـة لطــالب  واالتجـاه نحــو بعـض االستقصـاء العـادل فـي تنميـة التحصــيل والتفكيـر الناقـد

وطالبـــة ومـــن مدرســـتين ثـــانويتين  اً ) طالبـــ ٩٨تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ( و ،  الصـــف األول ثـــانوي

وفـق على تم تدريسهم وطالبة من المدرسة األولى التي مثلت المجموعة التجريبية  اً ) طالب٤٩بواقع (
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من المدرسة الثانية التي مثلت المجموعة الضـابطة  بةوطال اً ) طالب٤٩و( نموذج االستقصاء العادلا

، وأعــدت الباحثتــان اختبــارًا تحصــيليًا مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد  تــم تدريســهم بالطريقــة االعتياديــة

) فقــرة ، وكــذلك اختبــارًا للتفكيــر الناقــد ولــثالث مهــارات هــي ( التفكيــر االســتقرائي ، ٣٢مكــون مــن (

) فقــرة ، وكــذلك أعــدت الباحثتــان مقياســًا ٣٢كيــر التقييمــي ) وتكــون مــن (التفكيــر االســتنباطي ، التف

) ، t.testاالختبــار التــائي (، باســتخدام ) عبــارة ٥٢لالتجــاه نحــو بعــض القضــايا البيئيــة مكــون مــن (

 بــــين متوســــطات درجــــات طــــالبفــــروق ذات داللــــة إحصــــائية وجــــود إلــــى الدراســــة توصــــلت نتــــائج 

واالتجـــاه نحـــو طة فـــي االختبـــارات البعديـــة للتحصـــيل والتفكيـــر الناقـــد المجمـــوعتين التجريبيـــة والضـــاب

 نموذج االستقصـاء العـادلاعلى وفق  التي درستلصالح المجموعة التجريبية القضايا البيئية  بعض

 )٢٠٠١،  سحرو ( أحمد                                                                    .  

 )٢٠٠٦( بابطين دراسة  .٣
نمــوذج االستقصــاء أفاعليــة استقصــاء هــدفت إلــى الســعودية و العربيــة  المملكــةأجريــت الدراســة فــي    

والقــيم لــدى طالبــات  قضــايا مســتحدثات التقنيــة الحيويــة والتفكيــر الناقــد العــادل فــي تنميــة فهــم بعــض

لتصـميم التجريبـي ا ةالباحثـ تلمعاسـت ، بكلية التربية بمكة المكرمة أحياء ) الفرقة الثالثة ( تخصص

تكونــت عينــة الدراســة و  ،  االختبــارين القبلــي والبعــدي اتومجموعــة ضــابطة ) ذ يــةتجريب ة( مجموعــ

نمــوذج االستقصــاء وفــق اعلــى مجمــوعتين تجريبيــة تــدرس  بــينقســمت بالتســاوي ) طالبــة  ٨٠مــن ( 

يا مسـتحدثات فهـم بعـض قضـاة اختبـار ، وأعـدت الباحثـ تدرس بالطريقـة االعتياديـةوضابطة  العادل

مهــارات هــي وكــذلك اختبــارًا للتفكيــر الناقــد يقــيس خمــس  ، ) مفــردة ٣٦( مكــون مــن  التقنيــة الحيويــة

 ) فقـرة٩٠وتكـون مـن ()  االسـتنتاج ،االسـتنباط  ،تقويم المناقشـات  ،التفسير  ،(معرفة االفتراضات 

 مســتحدثات التقنيــة الحيويــةلقــيم األخالقيــة المرتبطــة بــبعض قضــايا لمقياســًا  ة، وكــذلك أعــدت الباحثــ

الدراسـة توصـلت نتـائج  حليل التباين المتالزم ذي االتجاه الواحدت المعباست،  اً موقف) ٢٨مكون من (

المجمــــوعتين التجريبيــــة  اتلبــــادرجــــات ط اتمتوســــط بــــين إحصــــائيةفــــروق ذات داللــــة وجــــود إلــــى 

  دثات التقنيـــة الحيويـــة                                                                         فـــي اختبـــارات فهـــم بعـــض قضـــايا مســـتحوالضـــابطة فـــي االختبـــارات البعديـــة 

لصالح المجموعـة األخالقية المرتبطة ببعض قضايا مستحدثات التقنية الحيوية  القيمو والتفكير الناقد 

 )٢٠٠٦بابطين ، (                   . نموذج االستقصاء العادلاعلى وفق  التي درستالتجريبية 
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 منوذج االستقصاء العادلا مؤشرات ودالالت حول الدراسات التي تناولت

تـم التوصـل إلـى بعـض المؤشـرات  نمـوذجاإل اهذبمن خالل اطالع الباحث على الدراسات المتعلقة  

 تي :والدالالت من هذه الدراسات وعلى النحو اآل

 الهدف  .١

 ة فاعلية انموذج االستقصاء العادل في تنمية التفكير الناقدهدفت الدراسات السابقة إلى معرف     

،  قضايا مستحدثات التقنية الحيوية تنمية فهم بعض فة إلى متغير آخر مثل (التحصيل ،باإلضا

القضايا  واالتجاه نحو بعض،  لقيم األخالقية المرتبطة ببعض قضايا مستحدثات التقنية الحيويةا

         ) أما دراسة ٢٠٠٦،  بابطين) ودراسة ( ٢٠٠١، سحر  ومد أح) كما في دراسة ( البيئية

) Monhardt , 1998 تنمية فهم) فقد هدفت إلى معرفة فاعلية انموذج االستقصاء العادل في 

، أما البحث الحالي فقد هدف إلى معرفة فاعلية انموذج  قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع

                                              التفكير الناقد .االستقصاء العادل في التحصيل و 

 المرحلة الدراسية   .٢

    ودراسة  )Monhardt , 1998 (جريت معظم الدراسات على المرحلة الثانوية كدراسة ا    

، أما فقد اجريت على المرحلة الجامعية)  ٢٠٠٦،  بابطين(دراسة أما  ،)  ٢٠٠١،  سحرو أحمد (

 الصف الثاني المتوسط . البط المرحلة المتوسطة وتحديداً  حالي فقد أجري علىال بحثال

 عينة الدراسة  .٣

وقد اقتصرت  متعلمين) من ال ٩٨ – ٣٠أفراد عينة الدراسات السابقة من ( عدد  تراوح        

)  ٢٠٠١،  سحرو أحمد (وتناولت دراسة  ، على الطالبات ( اإلناث ) ) ٢٠٠٦،  بابطين(دراسة 

 اقتصرت على الطالب ( الذكور ) كما فيفقد  )Monhardt , 1998 (دراسة ، أما الجنسين  كال

 من الذكور فقط . اً ) طالب ٧٠حجم عينته ( والذي بلغ البحث الحالي 

 منهجية الدراسة   .٤

المنهج التجريبي على الدراسات السابقة في المنهجية التي اتبعتها لتحقيق أهدافها  عتمدتا        

 . البحث الحالي في ما لضبط الجزئي كذي ا

 أدوات البحث  .٥
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اختلفت أدوات البحث التي أعدها الباحثون في الدراسات السابقة إال أن اغلب هذه األدوات         

 ) ٢٠٠٦،  بابطين(ودراسة  )  ٢٠٠١،  سحرو أحمد (كدراسة  التفكير الناقدتمثلت بإعداد اختبار 

مقياس لالتجاه نحو و اختبار تحصيلي  التفكير الناقدى اختبار وبعض الدراسات أعدت باإلضافة إل

فهم بعض قضايا مستحدثات واختبار  )  ٢٠٠١،  سحرو أحمد (كدراسة بعض القضايا البيئية 

كدراسة  لقيم األخالقية المرتبطة ببعض قضايا مستحدثات التقنية الحيويةلمقياسًا  و التقنية الحيوية

 بعضفهم فقد اعد الباحث اختبار  )Monhardt , 1998 (  سة، أما درا ) ٢٠٠٦،  بابطين(

، أما البحث الحالي فقد أعد الباحث اختبار تحصيلي واختبار قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع 

 لتفكير الناقد . ل

 مدة التجربة   .٦

              دراسة أما مدة تطبيق التجربة، )Monhardt , 1998 (ة لم تذكر دراس        

دة ي مففقد تماثلت مع البحث الحالي  ) ٢٠٠٦،  بابطين(ودراسة  )  ٢٠٠١، سحرو أحمد (

 التجربة هي فصل دراسي كامل ( الفصل الدراسي الثاني ) .

 النتائج   .٧

مقارنة بالطريقة االعتيادية انموذج االستقصاء العادل اتفقت معظم الدراسات على فاعلية         

قضايا مستحدثات التقنية  تنمية فهم بعض،  ناقدالكير فتال ، تحصيلالفي عدد من المتغيرات (

 واالتجاه نحو بعض،  لقيم األخالقية المرتبطة ببعض قضايا مستحدثات التقنية الحيويةا ، الحيوية

                    ) كما في دراسة قضايا العلم والتكنولوجيا والمجتمع تنمية فهم،  القضايا البيئية

) Monhardt , 1998(  ودراسة) أما  ) ٢٠٠٦،  بابطين(ودراسة  )  ٢٠٠١،  سحرو أحمد ،

في التحصيل والتفكير انموذج االستقصاء العادل بتوصل إلى فاعلية التدريس فقد الحالي  بحثال

 الناقد مقارنة بالطريقة االعتيادية .

 الوسائل اإلحصائية  .٨

لبيان الفروق بين متوسطات ) t. testتائي (االختبار ال ) ٢٠٠١،  سحرو أحمد (دراسة  تخدماست 

فقد  )٢٠٠٦،  بابطين( التحصيلي، أما دراسة ختبارتين التجريبية والضابطة في االالمجموع

 اتلبادرجات ط اتمتوسط بين لبيان الفروق حليل التباين المتالزم ذي االتجاه الواحدت استخدمت
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، في حين لم تذكر الوسائل اإلحصائية  عديةالمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات الب

االختبار التائي  خدم، أما البحث الحالي فقد است )Monhardt , 1998 (دراسة مة في خدالمست

)t. test (التحصيل . اختبارالتجريبية والضابطة في  تينلبيان الفروق بين متوسطات المجموع 

 
ً
 دراسات تناولت التفكري الناقد  /  ثانيا
هدفت إلى معرفة فاعلية طريقة أو أنموذج ا يأتي استعراض لبعض الدراسات السابقة التي فيم    

 أي التفكير الناقد باإلضافة إلى الكشف عن فاعليتها في متغير آخر لمالحظة أثره فيفي التدريس 
 التفكير الناقد بوصفه متغيرًا تابعًا : خدمتأنها است 
 )٢٠٠٧( دراسة الحسناوي  .١

ثر طريقة االستكشاف أهدفت إلى التعرف على العراق محافظة بابل و الدراسة في أجريت       
 تاستخدم ، الموجه في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة األحياء 

تكونت ، و ضابطة )  ومجموعةة تجريبية تجريبي ذي الضبط الجزئي ( مجموعالتصميم ال ةالباحث
) طالبة للمجموعة  ٣٠بواقع ( قسمت بالتساوي إلى مجموعتين ) طالبة  ٦٠من (عينة الدراسة 

) طالبة للمجموعة الضابطة  ٣٠طريقة االستكشاف الموجه و( التي تدرس على وفق التجريبية 
ار التفكير بباخت ةمثلدراسة المتأداة الأعدت الباحثة و عتيادية ، طريقة االالتي تدرس على وفق ال

معرفة ( ارات هي مهمن خمسة والمكونة ) كالسر –واطسنفي ضوء قدرات ( عدأُ الناقد الذي 
         االختبار التائيباستخدام ) و  االستنتاج ،االستنباط  ،تقويم الحجج  ،التفسير ،االفتراضات 

) (t.test   لعينتين مستقلتين واالختبار التائي) (t.test   لعينتين مترابطتين وتوصلت نتائج الدراسة
بطريقة االستكشاف الموجه  األحياءمادة علم  الالئي درسنّ  طالبات المجموعة التجريبيةتفوق إلى 

المادة نفسها بالطريقة االعتيادية في االختبار  طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسنّ على 
 )٢٠٠٧ناوي  ،( الحس                                                     .البعدي للتفكير الناقد

  ) ٢٠٠٩ ( سدي دراسة األ  .۲
) في التحصيل  STSهدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية أنموذجين تعليميين على وفق مدخل (      

، وتنمية التفكير الناقد والقدرة في اتخاذ القرار لحل المشكالت البيئية لدى طالبات قسم علوم الحياة 
بط الجزئي ( مجموعتين تجريبيتين ومجموعة    استخدم الباحث التصميم التجريبي ذي الض

تكونت عينة الدراسة من جميع طالبات الصف الثالث ، و ضابطة ) ذي االختبارين القبلي والبعدي 
) طالبة للمجموعة التجريبية األولى  ٢٠) طالبة بواقع (  ٨٠قسم علوم الحياة والبالغ عددهن ( 

التي ) طالبة للمجموعة التجريبية الثانية  ٢١و( التي درست على وفق أنموذج التعلم البنائي 
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التي درست بالطريقة ) طالبة للمجموعة الضابطة  ١٩و ( درست على وفق أنموذج اتخاذ القرار 
 ) فقرة ٤٠لف من (أاختبار تحصيلي ت ، االولى واتأداشتملت الدراسة على ثالث و ، االعتيادية 

 ) فقرة مقالية١٥فقرة  من نوع االختيار من متعدد و( )٢٥متضمنًا فقرات موضوعية ومقالية بواقع (
 –) فقرة بنيت في ضوء مهارات ( واطسن  ٧٨لف من ( أالثانية اختبار للتفكير الناقد تواألداة ، 

 –تقويم الحجج  -التفسير –كالسر ) وتضمنت خمسة اختبارات فرعية هي ( معرفة االفتراضات 
مكون  لثالثة تمثلت بمقياس اتخاذ القرار لحل المشكالت البيئيةواألداة ا، االستنتاج )  –االستنباط 

تحليل التباين باستخدام نتائج الدراسة  وتوصلت،  ) مشكلة بيئية١٥) فقرة غطت (١٥( من
 إلى :  )t.test(االختبار التائي و االحادي 
 ير تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولى على أقرانهن في المجموعة الضابطة في متغ

 . التفكير الناقد
  عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية ودرجات

 ) ٢٠٠٩ ، سدي األ(             طالبات المجموعة الضابطة  في متغير التفكير الناقد .
 )٢٠١١( زياد  يونس و دراسة  .٣

ع و طريقة المشر  مأثر استخدا معرفةفت إلى هدمدينة الموصل في العراق و أجريت الدراسة في     

 همات تفكير ر اهتنمية مو في مادة األحياء  نميلد إعداد المعه/معالثانيف ب الصطال لفي تحصي

  تكونت عينة الدراسة من ) ، و  المتكافئة توعامجمتجريبي (الال متصميان الد الباحثتموأع،  الناقد

و( ب )  عو طريقة المشر تين ( أ ) تجريبية تدرس بتم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموع اً ) طالب٤٦(

فقرات ( الموضوعية اختبارًا تحصيليًا من نوع الان ، وأعد الباحث تدرس بالطريقة االعتياديةضابطة 

و تبنى الباحثان اختبار التفكير الناقد ، على وفق مستويات بلوم ) فقرة ٢٥مكون من ( و المقالية )

 ،التفسير  ،(معرفة االفتراضات مهارات هي لذي يقيس خمس ) وا٢٠٠٨الذي أعده ( محمود ،

    االختبار التائي المع، وباست ) فقرة٦٠وتكون من ()  االستنتاج ،االستنباط  ،تقويم المناقشات 

)t.test و التفكير الناقد لدى الطالب على تنمية  عو طريقة المشر فاعلية ) توصلت الدراسة إلى إن

البحث في تنمية التفكير الناقد  يذو داللة إحصائية بين مجموعت أظهرت الدراسة وجود فرق

 )٢٠١١زياد ، يونس و (                                          ية .التجريب ةولصالح المجموع

 

 



 ٢٠١٦/ ١١/ ١٦                                                                                                               
 

     

 ودراسات سابقة خلفية نظرية : ثانيالفصل ال
 
 
 

٥۸ 
 

 )٢٠١٢(  دراسة الشامي  .٤
تدريس فاعلية ال ةعرفمالدراسة إلى هدفت مدينة الديوانية في العراق ، و أجريت الدراسة في     

بمهارات التفكير عالي الرتبة على وفق أسلوب تعليم التفكير ضمن المحتوى المعرفي لمادة علم 

األحياء في التحصيل وكفاية التمثيل المعرفي وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع 

 الدراسة من تكونت عينة و ،  أعتمد الباحث المنهج شبه التجريبي والتصميم شبه التجريبي، العلمي

وفق مهارات التفكير ) طالبة تدرس ٣١تم تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبية عددها ( ة) طالب ٦٣( 

هي ثالث أدوات  الباحث ، وأعد تدرس بالطريقة االعتيادية)  ٣٢، وضابطة عددها ( عالي الرتبة

فقرات )  ٧دد و( ) منها من نوع االختيار من متع ٤٣) فقرة (  ٥٠تكون من ( اختبارًا تحصيليًا 

) فقرة واختبار التفكير الناقد الذي  ٥٤مقالية ، ومقياس كفاية التمثيل المعرفي الذي تكون من ( 

واطسون  () فقرة على وفق المهارات التي حددها كل من ٧٥) موقفًا بواقع (  ٢٥تكون من ( 

جج ، االستنباط ، للتفكير الناقد وهي ( معرفة االفتراضات ، التفسير ، تقويم الح )وكالسر

) t.test(باستخدام االختبار التائي  دراسةإليها ال تأوضحت النتائج التي توصل، االستنتاج ) 

 : وجودعن  لعينتين مستقلتين

  فروق ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة التجريبية في التحصيل الدراسي لمادة علم

 .هي قيمة متوسطة ) و  ٠.٦٢بحجم أثر للمتغير المستقل بلغ (  األحياء

  في مقياس كفاية التمثيل أيضًا فروق ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة التجريبية

 .) وهي قيمة فوق المتوسطة  ٠.٧٥ثر للمتغير المستقل بلغ ( أالمعرفي بحجم 

  ثر أفروق ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة التجريبية في تنمية التفكير الناقد بحجم

 )٢٠١٢(الشامي  ،                        .  ) وهي قيمة متوسطة ٠.٥٩لمستقل بلغ ( للمتغير ا

 )٢٠١٢(  دراسة عرام .٥
 اتيجيةر ، وهدفت إلى معرفة أثر استخدام إست يونس خان فلسطين بمدينةأجريت الدراسة في     

K.W.L السابع لدى طالبات الصف في العلوم ات التفكير الناقد ر ومها المفاهيم اكتساب في

) طالبة تم  ٩٧وتكونت عينة الدراسة من ( ،  وقد اتبعت الباحثة المنهج التجريبي،  األساسي

،  K.W.L اتيجيةر وفق إستعلى ) طالبة تدرس ٤٨تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبية عددها (
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ثة الباح أعدت الدراسة ، أهداف ولتحقيق،  تدرس بالطريقة االعتياديةطالبة )  ٤٩وضابطة عددها (

ات ر وكذلك اختبار لمها، ) فقرة من نوع االختيار من متعدد ٥٠كون من (مللمفاهيم العلمية  اً ر اختبا

وفق على  أبعاد ) ٥ ( على موزعة ) فقرة١٠٠(ويشتمل على  موقف )٣٠(مكون من  التفكير الناقد

 تلمعاست ذ، إ) ١٩٨٢) و (عبد السالم وسليمان ،٢٠٠٣مهارات التفكير الناقد لكل من (عفانة ، 

 التجريبية المجموعتين طالبات درجات متوسطات بين الفروق لقياس) t.testاالختبار التائي (الباحثة 

 :وجود  عن النتائج أسفرت والضابطة وقد

  طالبات المجموعة التجريبية عن المجموعة  درجات متوسطات بينفروق ذات داللة إحصائية

 .  المجموعة التجريبية لحالضابطة في اختبار المفاهيم العلمية لصا

  طالبات المجموعة التجريبية عن المجموعة  درجات متوسطات بينفروق ذات داللة إحصائية

 )٢٠١٢(عرام  ،         .  المجموعة التجريبية لصالح ات التفكير الناقدر مها الضابطة في اختبار

 مؤشرات ودالالت حول الدراسات التي تناولت التفكري الناقد .

ضوء ما تم عرضه من دراسات سابقة حول التفكير الناقد تم استنباط بعض المؤشرات  في   

 تي :والدالالت من هذه الدراسات على النحو اآل

 الهدف   .١

معظم الدراسات السابقة هدفت إلى معرفة فاعلية طريقة أو أنموذج في التدريس في تنمية         

وكفاية التمثيل يتها في متغير آخر مثل التحصيل التفكير الناقد باإلضافة إلى الكشف عن فاعل

سدي ، راسة ( األوالتحصيل والقدرة في اتخاذ القرار مثل د، )  ٢٠١٢الشامي ،دراسة ( ك المعرفي

في حين لتفكير الناقد ، ا هاراتمنمية ) فقد هدفت إلى ت٢٠٠٧الحسناوي ، ) ، أما دراسة (  ٢٠٠٩

 في تنمية التفكير الناقد K.W.Lاستراتيجية  فاعلية ) إلى معرفة ٢٠١٢هدفت دراسة ( عرام ،

) إلى معرفة فاعلية طريقة  ٢٠١١يونس وزياد ، (  دراسةواكتساب المفاهيم ، في حين هدفت 

أما البحث الحالي فقد هدف إلى معرفة المشروع في تنمية كل من التفكير الناقد والتحصيل ، 

 والتفكير الناقد . في التحصيلانموذج االستقصاء العادل فاعلية 
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 المرحلة الدراسية   .٢

بعضها و ، )  ٢٠٠٩سدي ، ( األالدراسات على المرحلة الجامعية كدراسة  بعضأجريت        

) فقد  ٢٠٠٧، أما دراسة ( الحسناوي ،  )  ٢٠١٢( عرام ،دراسة كأجريت على المرحلة الثانوية 

د هب معطالعلى  ) ٢٠١١وزياد ،  يونس( دراسة  أجريت وأجريت على المرحلة المتوسطة ، 

، أما طالبات الصف الرابع العلمي ) على  ٢٠١٢الشامي ،دراسة ( طبقت ما ، بين نميلإعداد المع

 الصف الثاني المتوسط . البعلى ط الحالي فقد أجري على المرحلة المتوسطة وتحديداً  بحثال

 عينة الدراسة  .٣

ت صر وقد اقت متعلمين) من ال ٩٧ – ٤٦قة من ( أفراد عينة الدراسات السابتراوح عدد        

ت صر اقت و ) ٢٠١١يونس وزياد ، الذكور ) كدراسة ( ض الدراسات السابقة على الطالب (بع

      دراسةو  ) ٢٠١٢الشامي ،(ودراسة )  ٢٠٠٩سدي ، األ) ودراسة ( ٢٠٠٧الحسناوي ، ( دراسة

 اً ) طالب٧٠الحالي فقد بلغ حجم عينته (أما البحث ، على الطالبات ( اإلناث ) )  ٢٠١٢(عرام ،

 فقط .  ذكورمن ال

 منهجية الدراسة   .٤

مجموعات الدراسة  تراوحت وذي الضبط الجزئي الدراسات المنهج التجريبي  خدمتاست        

الدراسات تكونت من مجموعتين أحداهما تجريبية واألخرى  فمعظم) مجموعات ،  ٣ – ٢بين (

الشامي (ودراسة   ) ٢٠١١يونس وزياد ، ) ودراسة (  ٢٠٠٧، ضابطة كدراسة (الحسناوي 

ثالثة  ) ٢٠٠٩سدي ، (األخدمت دراسة است) في حين  ٢٠١٢(عرام ،دراسة و  ) ٢٠١٢،

المنهج  خدمضابطة ، أما البحث الحالي فاست ثالثةمجموعتين تجريبيتين و  بواقعمجموعات 

 التجريبية والضابطة لتحقيق هدفه .ن المتكافئتيذا المجموعتين ذي الضبط الجزئي التجريبي 

 أدوات البحث   .٥

للتفكير الناقد  اً اختبار  أعدت جميعاً  هااختلفت أدوات البحث التي أعدها الباحثون إال أن         

) وبعض الدراسات التي أعدت باإلضافة إلى اختبار التفكير الناقد  ٢٠٠٧دراسة (الحسناوي ، ك

) فقد أعد  ٢٠٠٩سدي ، ، أما دراسة ( األ  ) ٢٠١١زياد ، يونس و اختبار تحصيلي كدراسة ( 

      اتخاذ القرار لحل المشكالت البيئية ، أما دراسةالقدرة على الباحث اختبار تحصيلي ومقياس 
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 ، أما دراسة واختبار كفاية التمثيل المعرفي  اً تحصيلي اً عد الباحث اختبار أ) فقد  ٢٠١٢الشامي ،(

ت الباحثة باإلضافة إلى اختبار التفكير الناقد اختبارًا الكتساب المفاهيم ، ) فقد أعد ٢٠١٢(عرام ،

 البحث الحالي فقد أعد الباحث اختبار تحصيلي واختبار للتفكير الناقد .أما 

 مدة التجربة  .٦

كما في  كامالً  اً دراسي عاماً استغرق  ااختلفت الدراسات السابقة في مدة تجربتها فمنها م        

دراسة و )  ٢٠٠٧(الحسناوي ، ، أما دراسة )  ٢٠١٢الشامي ،) ودراسة ( ٢٠٠٩سدي ، ألدراسة (ا

البحث في  ماك فصًال دراسيًا واحدًا فاستغرقت )  ٢٠١٢ودراسة (عرام ،)   ٢٠١١يونس وزياد ، (

 . ٢٠١٣-٢٠١٢ دراسيمن العام اللثاني افصل الذي طبق في الالحالي 

 النتائج   .٧

على فاعلية الطرائق والنماذج التي استخدمت في تنمية التفكير الناقد فقد  اتفقت معظم الدراسات   

) إلى فاعلية طريقة االستكشاف الموجه في تنمية التفكير  ٢٠٠٧الحسناوي ، توصلت دراسة (

فقد توصلت إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولى )  ٢٠٠٩األسدي ، الناقد ، أما دراسة (

يونس وزياد ، د ، أما دراسة ( ق أنموذج التعلم البنائي في تنمية التفكير الناقعلى وفالتي درست 

            توصلت دراسةأظهرت فاعلية طريقة المشروع في تنمية التفكير الناقد ، و ) فقد  ٢٠١١

 ، أمافاعلية التدريس بمهارات التفكير عالي الرتبة في تنمية التفكير الناقد إلى )  ٢٠١٢الشامي ،( 

 ةإلى وجود فرق ذو داللة إحصائية ولصالح المجموع) فقد توصلت  ٢٠١٢دراسة   ( عرام ،

، فيما توصل البحث الحالي إلى فاعلية التدريس بانموذج في تنمية التفكير الناقد  يةالتجريب

 االستقصاء العادل في تنمية التفكير الناقد .

      الوسائل اإلحصائية .٨

لبيان الفروق بين متوسطات ) t.testاالختبار التائي ( هاابقة جميعالدراسات الس استخدمت    

األسدي ، ( و  ) ٢٠٠٧الحسناوي ، ( ات الُمَعدة كدراسة على االختبار قيد الدراسة ت االمجموع

إلى  ) ، وباإلضافة ٢٠١٢و ( عرام ، ) ٢٠١٢الشامي ،( و ) ٢٠١١يونس وزياد ، ( و ) ٢٠٠٩

) وكذلك  dمعادلة حجم األثر (  ) ٢٠١٢الشامي ،دراسة ( تعملت اس )t.testاالختبار التائي (

، فيما   لبيان حجم التأثير ( مدى الفاعلية ) للمتغير المستقل في المتغير التابع ) n2يتا (إمربع 
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 ودراسات سابقة خلفية نظرية : ثانيالفصل ال
 
 
 

٦۲ 
 

      االختبار التائيتحليل التباين االحادي باإلضافة إلى  ) ٢٠٠٩األسدي ، دراسة (استعملت 

)t.test( حث الحالي فقد استعمل ، أما الب) االختبار التائيt.test ( لبيان الفروق بين متوسطات

 التفكير الناقد . اختبارالتجريبية والضابطة في  تينالمجموع

 الدراسات السابقة  من اإلفادةمدى 
 أفاد الباحث من الدراسات السابقة في أمور عدة منها:      

بناء في النظرية لبحوثهم وتبويب الباحثين لألطر جانب النظري لهذه الدراسات من ال فادةاإل .١
 اإلطار النظري للبحث الحالي .

وذلك من خالل أداتي البحث ( اختباري التحصيل والتفكير الناقد ) التعرف على خطوات بناء    .٢
 في الدراسات السابقة . ُمَعدةال طالع على االختباراتاإل

 . هتحليل بياناتفي الحالي  حثبالمالئمة لل اإلحصائيةالوسائل على تعرف ال  .٣
 تفسير النتائج التي توصل إليها البحث في ضوء هذه الدراسات . .٤



 الفصل الثالث
 منهجية البحث وإجراءاته

 :أ
ً
 التصميم التجريبي  -وال

: 
ً
 وعينتهجمتمع البحث  -ثانيا

: 
ً
 تكافؤ جمموعتي البحث -ثالثا

 
ً
                           ضبط املتغريات الدخيلة للتصـميم  -: رابعا

 لتجريبيا          

 مخا
ً
 مستلزمات البحث   -:سا

 
ً
 أداتا البحث -:سادسا

:
ً
 تطبيق التجربة -سابعا

: 
ً
 تطبيق أداتي البحث -ثامنا

: 
ً
 الوسائل اإلحصائية -تاسعا

 
 



                                                                                                               
 

     

٦٤ 
 

 الثالث : منهجية البحث واجراءاتهالفصل 
 
 
مـنهج البحـث وتصـميمه التجريبـي  حيـث البحـث مـن إجـراءات تضمن هذا الفصـل توضـيح ألهـم     

وتحديــد مجتمــع البحــث وكيفيــة اختيــار العينــة وتكــافؤ مجمــوعتي البحــث وضــبط المتغيــرات الدخيلــة 
المسـتخدمة  اإلحصـائية البحث وتطبيق التجربـة واهـم الوسـائل أداتي وتحديد مستلزمات البحث وبناء

 :  ما يأتي توضيح لكل ذلك، وفي
 أوًال : التصميم التجريبي: 

مخطـــط و برنـــامج عمـــل لكيفيـــة تنفيـــذ التجربـــة ونعنـــي بالتجربـــة "التصـــميم التجريبـــي عبـــارة عـــن    
                    .                                    "تخطيط الظـروف والعوامـل المحيطـة بالظـاهرة التـي ندرسـها بطريقـة معينـة ثـم مالحظـة مـا يحـدث 

         )      ٤٨٧: ٢٠٠٧، عــدنان( عبــد الــرحمن و                                                         
نـــه يهيـــئ لـــه الســـبل كو ضـــروري  أمـــرتصـــميم تجريبـــي مناســـب  اختيـــار ةليـــمويـــرى الباحـــث أن ع   

علــى األســئلة التــي طرحتهــا مشــكلة  عليهــا فــي اإلجابــة االعتمــادالكفيلــة للوصــول إلــى نتــائج يمكــن 
 البحث وفروضه .

مجموعتين ( تجريبية تدرس بإنموذج لالتصميم التجريبي ذي الضبط الجزئي  اعتمادلذلك تم      
تم اختيار هذا و ،  تضبط أحدهما االخرى ابطة تدرس بالطريقة االعتيادية )االستقصاء العادل وض

هذا النوع من ن لطبيعة وظروف البحث الحالي ، وأالنوع من التصاميم التجريبية لمالئمته 
 )  ٢٧٦،  ١٩٩٠،  أنور و ( داود                             التصاميم يوفر الدقة في النتائج . 

 يوضح التصميم التجريبي للبحث  تاليوالمخطط ال 

 المتغير التابع المتغير المستقل التكافؤ المجموعة

 العمر الزمني•  التجريبية
 الذكاء• 
 علم األحياء السابق لمادةالتحصيل • 
 التفكير الناقد• 

نموذج االستقصاء إ
 العادل

 
 التحصيل• 
 التفكير الناقد• 

 الطريقة االعتيادية الضابطة

 ) ١مخطط ( 
 التصميم التجريبي للبحث

 : وعينته ثانيًا: مجتمع البحث
 متوسطة المسجلين في م هجميعتمثل مجتمع البحث بطالب الصف الثاني المتوسط  



                                                                                                               
 

     

٦٥ 
 

 الثالث : منهجية البحث واجراءاتهالفصل 
 
 
التابعة إلى المديرية العامة لتربية الديوانية ،  المدارس المتوسطة النهارية ىحمورابي للبنين أحد 

      ثالث شعبعلى  ينموزع) طالب ١١٧) م والبالغ عددهم (٢٠١٣ -٢٠١٢للعام الدراسي (
ة في مركز محافظة الديوانية  قصديًا من بين المدارس المتوسطة والثانوي هذه المدرسة تم اختيار 

عاون من قبل إدارة المدرسة التابعة للمديرية العامة لتربية الديوانية ، لما وجده الباحث من ت
ووقوعها ضمن رقعة جغرافية واحدة من سكن الباحث  المدرسة قربو  ،مادة علم األحياء  اتومدرس

ن احتواء المدرسة على مختبر لمادة األحياء فضًال ع ،متكافئة اجتماعيًا واقتصاديًا تقريبًا قد تكون 
اعتمد الباحث التقسيم المسبق من قبل ، )  ٢ ( المرفق في ملحق بحسب كتاب تسهيل المهمةو  ،

بواقع إدارة المدرسة في توزيع طالب الصف الثاني المتوسط إلى ثالث شعب وهي ( أ ، ب ، ج ) 
لتعيين العشوائي بالقرعة تم تحديد شعبتين من ، وعن طريق اًا على التوالي طالب)  ٣٧، ٣٨، ٤٢( 

طالب  )٣(تم استبعاد  ( ب )أصل ثالث شعب لتمثل إحداهما المجموعة التجريبية وهي شعبة 
تم  ( أ )واألخرى المجموعة الضابطة وهي شعبة ، نهم راسبين من العام الماضيكو  إحصائياً 
  لنفس السبب أعاله.  إحصائياً ) طالب ٧استبعاد (

) طــالب ١٠المجمــوعتين (نتــائج البحــث مــن مــن  إحصــائياً الطــالب المســتبعدين  بــذلك بلــغ عــددو    
وتم استبعادهم ألنهـم درسـوا الموضـوع نفسـه فـي العـام الماضـي ولتالفـي أثـر الخبـرة السـابقة التـي قـد 

) ٣٥، بواقـع ( اً ) طالبـ٧٠تؤثر في نتائج البحث ، وبعد االستبعاد أصبح عدد طـالب عينـة البحـث (
 ) يوضح ذلك. ١لكل مجموعة من مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ، وجدول ( اً طالب

 ): توزيع طالب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ١جدول (

 الشعبة المجموعة ت
عدد الطالب 
 قبل االستبعاد

عدد الطالب 
 المستبعدين

عدد الطالب 
 بعد االستبعاد

 ٣٥ ٣ ٣٨ ب المجموعة التجريبية ١
 ٣٥ ٧ ٤٢ أ المجموعة الضابطة ٢

 ٧٠ ١٠ ٨٠ ٢ المجموع

 تكافؤ مجموعتي البحث .  -ًا:لثثا
، َعَمَد الباحث إلى ضبط بعض المتغيرات التـي قـد )عينة البحث( نمجموعتيال ئةكافممن أجل      

  .نتائج تجربة البحث وبالتالي تؤثر في المتغير التابع تؤثر في 



                                                                                                               
 

     

٦٦ 
 

 الثالث : منهجية البحث واجراءاتهالفصل 
 
 
الذين تجري عليهم التجارب لذلك يجب ضبط إجراءات  األفرادبخصائص فالمتغير التابع يتأثر      

ثر المتغير المستقل في المتغير أالتكافؤ في خصائص المجموعات التجريبية والضابطة لمعرفة 
 )٢٨٢ : ١٩٩٨(عبيدات واخرون ،                                                     التابع.  

 ي: لما يقد تؤثر في المتغير التابع  التي ومن المتغيرات   
 العمر الزمني. -١
كمــا فــي  ٢٠١٣/ ٣/ ٣لغايــة بــدء التجربــة فــي  شــهرباألويقصــد بــه عمــر الطالــب محســوبًا  

وقـــد تـــم  ،) بالنســـبة للمجموعـــة الضـــابطة ٥بالنســـبة للمجموعـــة التجريبيـــة والملحـــق ( ) ٤الملحـــق ( 
مـن صـفحة القيـد لكـل طالـب مـن طـالب عينـة البحـث  الحصول على البيانات المتعلقة بهذا المتغير

في سجالت القيد العام للمدرسة ، فضًال عن اطالع الباحث على هوية األحوال المدنيـة لكـل طالـب 
، وتم حساب المتوسـط الحسـابي واالنحـراف المعيـاري للعمـر الزمنـي لطـالب عينـة البحـث، وللتحقـق 

 ، لعينتـين مسـتقلتين  )t.test(االختبار التائي  مادخاستمن تكافؤ أعمار طالب مجموعتي البحث تم 
ــائج لالختبــار التــائي حيــث  قــل مــن ) هــي أ١,٤١(إن القيمــة التائيــة المحســوبة  )t.test(أظهــرت النت

ممـا يـدل علـى عـدم ) ٦٨) ودرجـة حريـة (٠,٠٥عنـد مسـتوى داللـة () ١,٩٩(القيمة التائية الجدولية 
ــة إحصــائية فــي العمــر وذ قفــر د و وجــ وبــذلك تعــد مجمــوعتي  طــالب عينــة البحــثبــين الزمنــي  دالل

 . )٢وكما مبين في جدول ( البحث متكافئتين في العمر الزمني 
 .شهرالبحث في العمر الزمني باأل عتيلمجمو لعينتين مستقلتين  )t.test(اختبارنتائج :  )٢(جدول 

 
 
 ت

 
 المجموعة

 عدد الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية 
 عند مستوى

)٠,٠٥ ( 

 
 المحسوبة

 
 الجدولية

 ١٢,٨٠ ١٧٦,٦٩ ٣٥ التجريبية ١
 دالةغير  ١,٩٩ ١,٤١ ٦٨

 ١٣,٣٣ ١٧٢,٢٦ ٣٥ الضابطة ٢

 الذكاء . -٢
 إن الذكاء كلمة مجردة تصف ضروب السلوك التي تصدر عن الفرد وتدل على الفطنة    

 )٧٥:  ٢٠٠٨والكياسة وحسن التصرف واالختيار .                                    ( ربيع ، 
ذي الخمس مراحل  )اختبار المصفوفات المتتابعة( )Raven(لرافن  الذكاء اختبارار ياخت تمو      

لقدرة العقلية في قياس ا اً ماخدواست شيوعاً الجماعية غير اللفظية الذي يعد من أكثر مقاييس الذكاء 
 )٣٩٦: ٢٠٠٠(عالم ،       . من اختبارات الذكاء المتحررة من عامل اللغة العامة بوصفه واحداً 



                                                                                                               
 

     

٦۷ 
 

 الثالث : منهجية البحث واجراءاتهالفصل 
 
 
مالئم للبيئة العراقية إلتصـافِه بدرجـة مـن الصـدق والثبـات ، إذ تـم تقنينـُه مـن قبـل وهذا االختبار      

سـهولة علـى مجموعـات كبيـرة مـن ) ولكونِه اختبار غير لفظي ، ويمكن تطبيقُه ب١٩٨٣الدباغ عام (
   )٦٠ – ١ : ١٩٨٣(الدباغ وآخرون ،         األفراد في آن واحد ، ويصلح لكل الفئات العمرية .

ه )  ،د ،ج ،ب، هي ( أموزعة على خمسة مجاميع  مصفوفة) ٦٠من (االختبار  كونوت    
، وتم تطبيقه عب متدرجة في صعوبتها من السهل الى الص مصفوفة)  ١٢تضمنت كل مجموعة ( 

وتم وأشرف الباحث بنفسه على سير االختبار  ٢٤/٢/٢٠١٣بتاريخ على طالب عينة البحث 
، بإعطاء درجة نموذج التصحيح المعد له اوفق على تصحيح إجابات الطالب على االختبار 

واحدة لكل إجابة صحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة أو التي لم يجب عليها الطالب ، وبعد 
 بالنسبة للمجموعة التجريبية )٤(كما في الملحق  عينة البحثطالب  رجة كل طالب منحساب د
لعينتين مستقلتين  )t.test(االختبار التائي  ماخداست تم ،) بالنسبة للمجموعة الضابطة٥والملحق (

) ٠,٦٤أظهرت النتائج أن القيمة التائية المحسوبة  (حيث ، في اختبار الذكاء  الطالب لدرجات
) مما ٦٨( ) ودرجة حرية٠,٠٥) عند مستوى داللة ( ١,٩٩قل من القيمة التائية الجدولية (أهي 
إحصائية بين المجموعتين في متغير الذكاء ، وهذا يعني تكافؤ داللة  وذ قفر د و وجعدم على يدل 

 ) :    ٣المجموعتين وكما موضح في جدول ( 
 الذكاء  لمتغيرالبحث  عتيلمجمو لتين لعينتين مستق )t.test( اختبارنتائج :  ) ٣( جدول 

 
 
 ت

 
 المجموعة

 عدد الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية 
 عند مستوى

)٠,٠٥ ( 

 
 المحسوبة

 
 الجدولية

 ٦٨ ٤,٣٢ ٣٠,٥٤ ٣٥ التجريبية ١
 

 دالةغير  ١,٩٩ ٠,٦٤
 ٤,١٩ ٣١,٢٠ ٣٥ الضابطة ٢

 التحصيل السابق لمادة علم األحياء . -٣
نصـف السـنة  ناحـتمتم الحصول علـى درجـات طـالب عينـة البحـث فـي مـادة علـم األحيـاء فـي ا    

بالنســبة للمجموعــة التجريبيــة  ) ٤كمــا فــي الملحــق ( مــن قــوائم الــدرجات التــي أعــدتها إدارة المدرســة 
وتـــم حســـاب المتوســـط الحســـابي واالنحـــراف المعيـــاري ، ) بالنســـبة للمجموعـــة الضـــابطة ٥والملحـــق (

لتلـــك الـــدرجات، وللتحقـــق مـــن تكـــافؤ مجمـــوعتي البحـــث فـــي التحصـــيل الســـابق لمـــادة علـــم األحيـــاء 
ن القيمـة التائيـة أأظهـرت النتـائج حيـث لعينتـين مسـتقلتين   )t.test(الباحـث االختبـار التـائي  خدماست

) ودرجـة ٠,٠٥عند مسـتوى داللـة ( )١,٩٩(ئية الجدولية قل من القيمة التا) هي أ٠,٨٥(المحسوبة  
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التحصــيل الســابق لمــادة علــم إحصــائية فــي داللــة  وذ قفــر د و وجــعلــى عــدم ممــا يــدل ) ٦٨حريــة ( 

، وبــذلك تعــد مجمــوعتي البحــث متكــافئتين فــي التحصــيل الســابق مجمــوعتي البحــث لطــالب األحيــاء 
 . ) ٤( كما مبين في جدول لمادة علم األحياء 

لتحصيل السابق لمادة افي البحث  عتيلمجمو لعينتين مستقلتين  )t.test( اختبارنتائج :  )٤ول (جد
 علم األحياء 

 
 
 ت

 
 المجموعة

 عدد الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية 
 عند مستوى

)٠,٠٥ ( 

 
 المحسوبة

 
 الجدولية

 ١٧,٢٤ ٥٣,٨٣ ٣٥ جريبيةالت ١
 دالةغير  ١,٩٩ ٠,٨٥ ٦٨

 ١٦,٥٢ ٥٠,٣٧ ٣٥ الضابطة ٢

 اختبار التفكير الناقد . -٤
 الب عينـــةطبــق الباحــث اختبـــار التفكيــر الناقــد بصـــيغته النهائيــة لقيـــاس التفكيــر الناقــد لـــدى طــ    

وقــد  ،ال  أمذا المتغيــر متكافئــة فــي هــ ينكانــت المجمــوعت إذاالبحــث قبــل بــدء التجربــة للتثبــت فيمــا 
كانـــت درجـــات اإلجابـــات تصـــحيح وبعـــد  ، ٢٠١٣/ ٢/  ٢٨ خمـــيس الموافـــقيـــوم الطبـــق االختبـــار 

ـــة البحـــث  ـــة والملحـــق ( ) ٣كمـــا فـــي الملحـــق ( طـــالب عين ) بالنســـبة ٤بالنســـبة للمجموعـــة التجريبي
ظهــرت النتــائج بــأن أ لعينتــين مســتقلتين )t.test(االختبــار التــائي  خداموباســت، للمجموعــة الضــابطة 

) عنـد مسـتوى داللـة  ١,٩٩ائيـة الجدوليـة (تأقـل مـن القيمـة ال هـي ) ٠,٦٤ائيـة المحسـوبة (تالقيمة ال
 ينبــين المجمــوعت إحصـائيةداللــة  وذ قممــا يـدل علــى عــدم وجـود فــر  ) ٦٨ ( ) ودرجـة حريــة٠,٠٥(

 : ) ٥( في جدول  ينبكما م وبذلك تعد مجموعتي البحث متكافئتين، التفكير الناقد اختبار  في
 في اختبار التفكير الناقد  البحث عتيلمجمو لعينتين مستقلتين  )t.test( اختبارنتائج :  )٥(جدول 

 
 
 ت

 
 المجموعة

 عدد الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية 
 عند مستوى

)٠,٠٥ ( 

 
 المحسوبة

 
 يةالجدول

 ٣,٤٩ ٣٢,١٤ ٣٥ التجريبية ١
 دالةغير  ١,٩٩ ٠,٦٤ ٦٨

 ٣,٥٧ ٣١,٥٧ ٣٥ الضابطة ٢
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 ضبط المتغيرات الدخيلة للتصميم التجريبي -:اً بعار  

 التي المتغيرات بعض في البحث مجموعتي تكافؤ من بالتحقق الباحث قيام من الرغم على     
التي قد  الدخيلة المتغيرات بعض تأثيرحاول الحد من  أنه إال ، التجربة سير في تؤثر أنها عتقديُ 

ونتائجها تؤثر في سالمة التجربة بالتالي و ( التحصيل ، التفكير الناقد )  تؤثر في المتغير التابع
  : ضبطها وكيفية المتغيرات هذه بعض يأتي وفيما

 أدوات القياس :  .۱

االختبار  قد طبق، و للتفكير الناقد ) هما ( اختبار تحصيلي واختبار  تينالباحث أدا خدماست     
أما ، التابع نهاية التجربة فقط لمعرفة تأثير المتغير المستقل على هذا المتغير عند لتحصيلي ا

لغرض مكافئة مجموعتي البحث وعند (قبلي) طبق قبل بداية التجربة  فقد ناقداختبار التفكير ال
، لتحصيلي ااالختبار (هما قيطبتم ت، و  ستقل عليهلمعرفة تأثير المتغير الم(بعدي) نهاية التجربة 

 هنفس الوقتفي  ثباتهما صدقهما من التأكد بعدي البحث على مجموعت)  ناقداختبار التفكير ال
 . تحت إجراءات وظروف متشابهةو
 : اختيار العينة .۲

 من والضابطة التجريبية البحث مجموعتي طالب بين الفردية الفروق على الباحث سيطر  
 . هما بين التكافؤ إجراء عن فضالً  البحث لعينة العشوائي االختيار لخال

  : االندثار التجريبي ( انقطاع بعض أفراد العينة ) .۳
عن  مانقطاعه وأ منهم اً أينقل  أو طالب عينة البحثويقصد به تغيب وعدم حضور بعض       

لبحث الحالي لمثل هذا العامل ، ا البتعرض طي إذ لممدة التجربة ،  أثناءفي الدوام في المدرسة 
، وقد تم تعويض البحث  ي، وبالتساوي بين مجموعت وبنسب ضئيلة جداً هم سوى تغيب عدد من

  .  وللشعبتين معًا نفسه األسبوع من في يوم آخر الفائتة س و در ال
 : المادة الدراسية .٤

)  ٩،  ٨،  ٧(  األخيرة  ثالثةالفصول الوهي  هانفسالمادة الدراسية  بحثال وعتيت مجمرسّ دُ      
  .م  ٢٠١٢ وزارة التربية  ، جمهورية العراق،  ٢، طالمتوسط  ثانيمن كتاب علم األحياء للصف ال

                                                                                                     ة الزمنية : مدال .٥

في الفصل الدراسي الثاني من  نفسه لمجموعتي البحث في الوقتعلي التدريس الفتم البدء ب     
 الموافقيوم الخميس  ىوانته  ٢٠١٣/  ٣/ ٣) يوم األحد الموافق  ٢٠١٣-٢٠١٢العام الدراسي (

٢٠١٣ /٥ / ٢ . 
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  س:يدر تال .٦ 

الطالب  الباحث نفسه لضمان سالمة التجربة من تأثرمن قبل  بحثال وعتيتدريس مجمتم     
 . فات الناتجة من أساليب المدرسين وخصائصهم الشخصيةباالختال

 سرية التجربة : .۷

 وٕاخبـارهم البحـث بطبيعـة الطـالب إخبـار مبعـد المـادة اتومدرس المدرسة إدارة مع الباحث اتفق    
أو  همنشـاطالطـالب  رغيـوكـي ال يُ  البحـث سـرية علـى حرصـاً  المدرسـة في جديد مدرس الباحث بأن

 . مما يؤثر في سالمة النتائجمع التجربة  متعامله
 :الظروف الفيزيقية  .۸

 الخصائص وبذلك تشابهتصفوف متشابهه تقريبًا وفي  واحدة بناية في التجربة الباحث طبق    
 . المساحة والمقاعدو  والتهوية اإلنارة مثل الفيزيقية

  :  الحصص األسبوعية .۹
في  ةباالتفاق مع إدارة المدرس ثدروس علم األحياء لمجموعتي عينة البحتم تنظيم جدول      

 . )٣(مخطط كما مبين في لكل مجموعة  أسبوعياً  تينوبواقع حصيومي األحد و الثالثاء 

 )١٠,٥٥ – ١٠,١٥( رابعال الدرس )٩,٢٥ -٨,٤٥( نيثاال الدرس اليوم
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية األحد
 يةالمجموعة التجريب المجموعة الضابطة الثالثاء

 جدول دروس علم األحياء لمجموعتي عينة البحث  )٢(مخطط 
والتي قد تؤثر على المتغيرات التابعة  ضبط المتغيرات الدخيلة للتصميم التجريبيوبعد التحقق من 

للمتغير المستقل وليس  التحصيل ، التفكير الناقد ) ُيعزىللبحث أصبح األثر في هذه المتغيرات ( 
 لغيره من العوامل . 

 مستلزمات البحث   -سًا :ماخ
مجموعة من المستلزمات لغرض تنفيذ إجراءات البحث ومن هذه  إعداديتطلب البحث الحالي 

  المستلزمات :
 تحديد المادة العلمية .۱

تمثلـــت بالفصـــول الثالثـــة  إذحـــدد الباحـــث المـــادة العلميـــة التـــي ســـوف تُـــدرس لمجمـــوعتي البحـــث    
 م ، وكما يأتي :  ٢٠١٢،  ٢ف الثاني المتوسط ، ط للص األحياءمن كتاب علم  األخيرة

 الالفقريات  –عالم الحيوان  : السابع الفصل  
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 الحبليات  –: عالم الحيوان  الثامن الفصل   
 العالقات بين الكائنات الحية :   التاسع  الفصل   
 صياغة األغراض ( األهداف ) السلوكية .۲

 طالبوصف لما ينتظر من ال"السلوكية بأنها  ) األغراض٢٠١١، عرف (الخزاعلة وآخرون     
 )    ٤٠: ٢٠١١(الخزاعلة وآخرون،  ."أن يقوم به كنتيجة لألنشطة التعليمية التي يمارسها في الدرس

الثالثة  ست لمجموعتي البحث والتي تمثلت بالفصولوبعد تحليل محتوى المادة العلمية التي ُدرّ   
لمستويات الست اوفق على السلوكية  األغراضياغة األخيرة من كتاب علم األحياء ، تم ص

 ( التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم ). وهيلتصنيف بلوم في المجال المعرفي 
) غرضًا سلوكيًا ٢٠٥والبالغ عددها (السلوكية  غراضاألهذه من استيفاء  حققوبغية الت     

 هاعرض الست ، وسالمة اشتقاقها وصياغتها هامحتوى المادة وصحة تصنيفها إلى مستوياتل
في مجال طرائق تدريس العلوم  ة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاصمجموععلى  الباحث

ي ، وف اءهم في دقة صياغتها وشموليتها) ليبدوا آر ٥(ملحق  االختصاصومدرسي المادة ومشرفي 
وقد  أخرى ، ضاغر صياغة أ وأعاد،  هاقسمًا من ضوء مالحظاتهم ومقترحاتهم عّدل الباحث

) ٠,٠٥) ومستوى داللة (١) عند درجة حرية (٢الباحث النسبة المئوية وقيمة مربع كاي (كا استخدم
اتخذت صيغتها النهائية حيث صالحية األغراض السلوكية ،  حولحكمين لتحليل استجابات الم

ألغراض السلوكية التي اتفق % ) فأكثر من الخبراء ، أي قبلت ا٨٦) بنسبة اتفاق ( ٦(  ملحق
لك ذك، ) محكمًا ٢١والبالغ عددهم ( ) محكمًا فأكثر من المجموع الكلي لعدد للمحكمين١٨عليها (

) ومستوى داللة ١عند درجة حرية (دالة إحصائيًا ها جميعلألغراض السلوكية ) ٢(كا ةقيم تانك فقد
تم و ًا جميع هاتم اعتمادوبالتالي ) ٣,٨٤كبر من القيمة الجدولية (أالمحسوبة كون القيمة  )٠,٠٥(
 . )٦جدول (في وضح مكما و  ، التي ُأعدتفي الخطط التدريسية  هانيضمت
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 النسب المئوية وقيمة مربع كاي للصدق الظاهري لألغراض السلوكية) ٦جدول ( 

 السلوكي الغرض رقم ت

 المحكمين عدد

 النسبة
 المئوية

 كاي مربع قيمة

درجة 
 حريةال

لة الدال 
اإلحصائية 

عند 
 مستوى

)٠,٠٥ ( 

لكل
ا

ون ي
وافق

الم
 

ير
غ

 
ين

وافق
الم

 

 الجدولية المحسوبة

١ 

١٢ ١١  ٨ ٧  ٥ ٤ ٣ ١ 
١٨ ١٧ ١٦ ١٥ ١٤ ١٣ 
٢٨ ٢٦ ٢٤ ٢٣  ٢١ ١٩ 
٣٦ ٣٥ ٣٤ ٣٢ ٣٠ ٢٩  
٤٥ ٤٣ ٤٢ ٤١ ٤٠ ٣٩ 
٥٢ ٥١ ٥٠ ٤٩ ٤٧ ٤٦ 
٦٠ ٥٨ ٥٧ ٥٦ ٥٥ ٥٣ 
٦٧ ٦٥ ٦٤ ٦٣ ٦٢ ٦١ 
٧٣ ٧٢ ٧١ ٧٠ ٦٩ ٦٨ 
٨٠ ٧٨ ٧٧ ٧٦ ٧٥ ٧٤ 
٨٦ ٨٤ ٨٣ ٨٢ ٨١ – 

١١٤ – ١١٠ ١٠٨  
١٢٠ ١١٨ ١١٧ ١١٦-
١٨٩-١٥٠ ١٤٩ ١٤٧ 
١٩٥ ١٩٣ ١٩٢ ١٩١ 
٢٠٠ ١٩٩ ١٩٨ ١٩٧ 
٢٠٥ ٢٠٤ ٢٠٣ ٢٠١  

 دال ١ ٣,٨٤ ٢١ %١٠٠ ٠ ٢١ ٢١

٢ 

٢٧ ٢٥ ٢٢ ٢٠ ١٠ ٩ ٦ 
٧٩ ٦٦ ٥٩ ٥٤ ٤٨ ٣٣ 

١٩٠ ١٤٨ ١١٩ 
 

 دال ١ ٣,٨٤ ١٧,١٩ %٩٥ ١ ٢٠ ٢١

٣ 
١١٥ ١٠٩ ٤٤ ٣٨ ٣١ 

٢٠٢ ١٩٦ ١٩٤ ١٥١ 
 

 دال ١ ٣,٨٤ ١٣,٧٦ %٩٠ ٢ ١٩ ٢١

 دال ١ ٣,٨٤ ١٠,٧١ %٨٦ ٣ ١٨ ٢١ ٨٥ ٣٧ ٢ ٤

الفصـول الثالثـة  بـينض موزعـة اغـر أ) ٢٠٥السلوكية بشـكلها النهـائي ( غراضوبذلك أصبح عدد األ
 ) .٧للمادة الدراسية وضمن المستويات الست لتصنيف بلوم وكما موضح في جدول (
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 غراض السلوكية وفقًا لتصنيف بلوم موزعة على الفصول الثالثة) األ٧جدول ( 

 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر الفصل

٨٢ ٢ ٣ ٧ ٩ ٢٣ ٣٨ ٧ 

٨٨ ٠ ١ ٩ ١٦ ٢١ ٤١ ٨ 

٣٥ ٣ ٣ ١ ٣ ٩ ١٦ ٩ 

 ٢٠٥ ٥ ٧ ١٧ ٢٨ ٥٣ ٩٥ المجموع

 إعداد الخطط التدريسية  .۳
مسبقة للمواقف واإلجراءات التدريسية التي يضطلع بها لاتصورات اليقصد بالخطط التدريسية       

وطالبه لتحقيق أهداف تعليمية معينة ، وتضم هذه العملية تحديد األهداف واختيار  المدرس
 ) ١٣٣:  ١٩٩٢،  األمين(                                  الطرائق التي تساعد على تحقيقها .

واستخالص المفاهيم  ، س لتحليل المادة الدراسيةمام المدرّ تحقق الخطط الدراسية الفرصة أو      
سس العامة لها ، وتمكنه من استخالص التعميمات والمهارات واالتجاهات المتضمنة والمبادئ واال

وفي الوقت نفسه تساعد المدرس على وضع تصور متكامل مسبق عن الموقف التعليمي  ،ها في
 )٨:  ٢٠٠٤، (الشمري                                                     .    بأبعاده المختلفة

المهنية المهمـة للمـدّرس ومـن  واجباتللدروس من ال عدادإلعملية التخطيط وا إنويرى الباحث      
فـي و السلوكية للمادة الدراسـية  غراضاألمضمنًة الخطط التدريسية  ، لذلك أعدَّ  عوامل نجاح تدريسه

ثالثة األخيرة من كتاب علم األحيـاء للصـف الثـاني المتوسـط للعـام الدراسـي محتوى الفصول ال ضوء
ــا هاماســتخدال هــذه الخطــط تعــدَّ أُ و ،  ) م٢٠١٣ – ٢٠١٢( قصــاء االست النمــوذج اً وفقــء التجربــة أثن

بواقــع هــذه الخطــط  تعــدَّ أُ و ،  لمجموعــة الضــابطةلديــة عتيالمجموعــة التجريبيــة والطريقــة االل العــادل
      ين مـــن الخطـــطذجو نمـــأعـــرض تـــم و ،  تي البحـــثمجمـــوعمجموعـــة مـــن يســـية لكـــل ) خطـــة تدر ١٦(

مــن علــى مجموعــة بالطريقــة االعتياديــة )  ( خطــة درس بــانموذج االستقصــاء العــادل و خطــة درس
طرائــق تــدريس العلــوم ومدرســي المــادة ومشــرفي مجــال فــي  المحكمــين مــن ذوي الخبــرة واالختصــاص

 تهاصــــياغ تحســــينرائهــــم ومالحظــــاتهم ومقترحــــاتهم لغــــرض الســــتطالع آ )٥(ملحــــق  االختصــــاص
،  ُأجريـت التعـديالت الالزمـة عليهـا محكمـينبداُه ال، وفي ضوء ما أَ  لتجربةل التطبيق األمثلن اضمل

 . ) ٧ ملحق ( الخطط بصورتها النهائيةوأصبحت 
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 الثالث : منهجية البحث واجراءاتهالفصل 
 
 
  أداتا البحث -ًا :دسسا 
تفكير الناقد ) ل، اتحصيل التابعة له ( الأداتين لقياس المتغيرات من متطلبات البحث إعداد     

هذين ) في قصاء العادلاالست انموذجعند نهاية التجربة لمعرفة مدى تأثير المتغير المستقل (
 -األداتين :هاتين وفيما يأتي توضيح لإلجراءات المتبعة في بناء كل من ،  ينالمتغير 

 بناء االختبار التحصيلي -أ 
ة من أكثر أدوات القياس والتقويم شيوعًا ، إذ يتم عن التحصيلي تااالختبار مما الشك فيه إن     

طريقها التعرف على مستوى التحصيل الدراسي الذي وصل إليه الطالب وبالتالي مراقبة العملية 
،  ديهموتشخيص صعوبات التعلم ل همالتعليمية عن طريق معرفة التقدم أو التأخر في تحصيل

 موزيادة إتقانه مورفع مستوى الطموح لديه البلى تعزيز سلوك الطباإلضافة إلى أن نتائجه تعمل ع
   )٤٤:  ٢٠٠٢(مراد وأمين ،                                                   للمادة المتعلمة . 

 : اإلعدادفي  تيةاآلالخطوات  متبعاً البحث ،  يلطالب مجموعتًا تحصيلي عّد الباحث اختباراً أوقد   
 :هدف من االختبارلاتحديد  .١

مجمـــوعتي البحـــث فـــي مـــادة علـــم ب قيـــاس تحصـــيل طـــالالتحصـــيلي الـــى يهـــدف االختبـــار     
 .األحياء للفصول الثالثة المحددة في الدراسة 

 :  عدد فقرات االختبارتحديد  .٢
 ورأيبرأي السيد المشرف الباحث  ةاستعانتم تحديد عدد فقرات االختبار عن طريق     

وكذلك خبرته في  بطرائق التدريس والتربية وعلم النفس ،  صاالختصاالمحكمين من ذوي 
 اً متغير بوصفه التحصيل  تالتدريس فضًال عن اطالعه على بعض الدراسات السابقة التي تناول

  ) فقرة اختبارية .٣٠( تم االتفاق على تحديد فقرات االختبار بـــ إذ،  اً تابع
 :  إعداد جدول المواصفات .٣

(نواتج التعلم المرغوب تحقيقها ) األغراضتفصيلي ثنائي البعد أحد أبعاده قائمة مخطط  هو    
المرحلة ويتم إعداده على مرحلتين ، والبعد الثاني هو عناصر المحتوى التي يشملها االختبار 

 األغراضالنسبية لكل من عناصر المحتوى ومستويات  األوزانجدول  إعدادفيها االولى يتم 
، أما الثانية فيتم فيها تحويل جدول الوزن النسبي لعناصر المحتوى ومستويات  المراد تحقيقها

 )١٤٨-١٤٦:  ٢٠٠٢(مراد وأمين ،   ( فقرات االختبار). األسئلة ألعدادالى جدول  األغراض
 -ي :أت) فيما ي ٢٠٠٨،  واصفات فوائد عدة أوجزها ( خطايبةولجدول الم   

 لمبذول في تدريس كل موضوع .بناء اختبار متوازن مع حجم الجهد ا 
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   حسب أهميته النسبية .بإعطاء الوزن الحقيقي لكل جزء من المحتوى 

  إعطاء الطالب ثقة كبيرة في عدالة االختبار مما يساعدهم على توزيع وقت الدراسة على
 الموضوعات باتزان .

 . تحقيق صدق المحتوى لالختبار بشكل كبير      
 )٥٠٦:  ٢٠٠٨،  ( خطايبة                                                            

، المادة الدراسية محتوى  شمللالختبار التحصيلي جدول مواصفات الباحث  لذا أعد    
 : يأتكما يالسلوكية للمستويات الستة من المجال المعرفي لتصنيف بلوم  غراضواأل

كل فصل : تم تحديد الوزن النسبي لمحتوى محتوى لل(األهمية النسبية) النسبي وزن التحديد   •
من الفصول الثالثة للمادة الدراسية عن طريق عدد الحصص التي يستغرقها تدريس ذلك المحتوى 

ية لكل فصل عن طريق خبرة الباحث في التدريس واستشارة الحصص الدراسعدد ، وتم حساب 
أن يكون عدد الحصص للفصل  ، إذ تم االتفاق على بعض مدرسي المادة للصف الثاني المتوسط

تم بالتالي و ، ) حصص ٣) حصص وللفصل التاسع (٧) حصص وللفصل الثامن (٦السابع (
  : تيةفي المعادلة اآللهذه الفصول كما ب أوزان محتوى الموضوعات احس

         
 ١٠٠×                     لمحتوى لكل فصل  =                           النسبي وزن ال
 
النسبية لألغراض السلوكية وزان األتحديد تم  :  السلوكية لألغراضالنسبية وزان األتحديد  •
إلى  وللفصول الثالثةكل مستوى لالسلوكية  غراضاألعن طريق حساب نسبة الستة  لمستوياتل

 : تيةاآلفي المعادلة كما غراض ألل العدد الكلي
  

 ١٠٠×                     =                    وى ستلملالنسبي وزن ال
 

لمحتوى لكل فصل النسبي وزن ال) فقرة و ٣٠(ـــ فقرات االختبار النهائي ب عددكل من  ديحدبعد تو   
 :توزعت األسئلة في كل خلية وفق المعادلة التالية السلوكية  غراضلمستويات األالنسبي وزن وال، 

    عدد الكلي ال × األغراضلمستوى النسبي وزن لا ×للمحتوى النسبي وزن العدد األسئلة في كل خلية = 
 لألسئلة                                                                                        

 )٨٠:  ١٩٩٩:  وآخرون( الظاهر                                                      
  : )٨جدول (وكما موضح في    

 لفصلالحصص الدراسية لعدد 

الكلي للفصول  الحصص الدراسيةعدد 
 

 

 الكلي األغراض السلوكيةعدد 
 

 عدد األغراض السلوكية للمستوى 
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 لالختبار التحصيلي جدول المواصفات) ٨(دول ج 

 
 الفصل

 
عدد 

 الحصص

الوزن 
 النسبي
 للمحتوى

  وأوزانها النسبية األغراض السلوكية
 تذكر المجموع

٤٦% 
 فهم
٢٦% 

 تطبيق
١٤% 

 تحليل
٨% 

 تركيب
٣% 

 تقويم
٣% 

 ٥ %٣٧ ٦ السابع
 

٣ 
 

٢ 
 

١ 
 

٠ 
 

٠ 
 

١١ 

 ٦ %٤٤            ٧ الثامن
 

٤ 
 

١ ٢ 
 

٠ 
 

٠ 
 

١٣ 

 ٣ %١٩ ٣ التاسع
 

٢ 
 

١ 
 

٠ 
 

٠ 
 

٠ 
 

٦ 

 ٥ ٩ ١٤ %١٠٠ ١٦ عالمجمو 
 

٠ ٢ 
 

٣٠ ٠ 

  :  االختباريةنوع الفقرات  تحديد .٤
من لها لما الموضوعية من نوع االختيار من متعدد تم تحديد نوع الفقرات االختبارية ب    

المادة  أكبر منمميزات جيدة فهي تخرج من ذاتية المصحح ، وتستطيع إن تشمل محتوى 
  )٦٢:  ٢٠٠٥، عدنان(الدليمي و      الدراسية وتعد وسيلة دقيقة لتشخيص التحصيل الدراسي .

وهي أيضًا مناسبة  ،و التفسيرألتأويل وغير قابلة لثابتة التصحيح فيها معايير فأن ذلك كو     
فقرة  )٣٠ـ (ـحدد الباحث عدد فقرات االختبار التحصيلي  بللمرحلة العمرية لعينة البحث ، وقد 

بينها بديل واحد صحيح لكل فقرة وتم اختبارية من نوع االختيار من متعدد وبأربعة بدائل 
ع موضع اإلجابة الصحيحة عشوائيًا بين تم توزيحيث مراعاة التجانس بين البدائل قدر اإلمكان 

 : ا يليمومنها االختبارات الموضوعية أسس بناء فقرات  وهذا ما أكدت عليهفقرات االختبار 
 فقط واإلجابة الصحيحة واحدة  السؤال،أن يكون لها ارتباط بالمشكلة المطروحة في قاعدة  •
 السؤال.ومنسجمة في السياق مع قاعدة  متجانسة،أن تكون البدائل في الفقرة الواحدة  •
 عشوائيًا .ترتيبًا  الصحيحة أن ترتب اإلجابات •
 التخمين.بدائل حتى يقل احتمال  ةأربع ماخداستيفضل  •
 األبجدية . لبدائل فبالحروف اأما  الحسابي ،أن ترقم قاعدة السؤال بالعدد  •

 ) ٩١-٨٩: ١٩٩٠،وآخرون اإلمام (                                                            
 : تصحيح االختبار .٥

 ي : أتحه وكما يقبل تجريب االختبار استطالعيًا ، أعد الباحث التعليمات الخاصة بتصحي    
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 . تعطى درجة واحدة للطالب عند إجابته إجابة صحيحة عن كل فقرة • 
 تعطى درجة صفر للطالب عند إجابته إجابة خاطئة عن كل فقرة . •
لفقــرة الواحــدة ، أو فــي حالــة تــرك لإجابــة الطالــب خاطئــة فــي حالــة اختيــار أكثــر مــن بــديل  دّ تعــ •

 دون إجابة .  من الفقرة 
 أعلى درجة . بوصفها) ٣٠أقل درجة  و(بوصفها ) ٠ة االختبار بين (درج تراوحتوبهذا 

    : صدق االختبار .٦
يعد االختبار صادقًا إذا كان يقيس ما وضع لقياسه ، أي يقيس الوظيفة التي يزعم أنه يقيسها   

 )   ٢٧٣: ٢٠٠٠(ملحم ،                      بدًال عنها أو إضافة إليها . وال يقيس شيئًا آخر 
 ما :نوعين من الصدق هوللتحقق من صدق االختبار تم اعتماد    

 :  الصدق الظاهري -١ .٦
يتطلب هذا النوع من الصدق عرض ويسمى أيضًا بصدق الخبراء أو صدق المحكمين و      

من ذوي العالقة بموضوع صين صختاالختبار بصيغته األولية على مجموعة من الخبراء والم
 )٢٤٠: ٢٠٠٩(الزاملي وآخرون ،                                                    . االختبار
) فقرة ٣٠والمكونة من ( األوليةصدق االختبار ظاهريًا تم عرضه بصيغته من  حققوبغية الت      

والقياس في طرائق تدريس العلوم  ة من المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاصعلى مجموع
 فقراته ة) ليبدوا آراءهم في دقة صياغ٥ملحق ( االختصاصمشرفي ومدرسي المادة و والتقويم 
 األغراضومدى قياسها لمستويات ، تها للمحتوى الذي تقيسه وشمولي ئهاوسالمة بنا هاووضوح

 بعض فقراتّدل الباحث وأعاد صياغة وفي ضوء مالحظاتهم ومقترحاتهم عَ السلوكية المحددة لها ، 
) ومستوى داللة ١) عند درجة حرية (٢لمئوية وقيمة مربع كاي (كاالنسبة ا استخدموقد  ،االختبار

الفقرات على  حصلت جميعحكمين على فقرات االختبار حيث لتحليل استجابات الم) ٠,٠٥(
% ) فأكثر،  ٩٢المختصين على صالحيتها لقياس ما وضعت لقياسه وبنسبة ( المحكمينموافقة 

كون القيمة  )٠,٠٥) ومستوى داللة (١عند درجة حرية (دالة إحصائيًا ) ٢(كا ةقيم تانك لك فقدذك
 )٩جدول (و  ) فقرة٣٠فقرات االختبار ( ُأبقَيت) لذلك ٣,٨٤كبر من القيمة الجدولية (أالمحسوبة 

 .ذلك  يوضح
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 لفقرات االختبار التحصيليالنسب المئوية وقيمة مربع كاي للصدق الظاهري ) ٩جدول ( 

 الفقرة رقم ت

 المحكمين عدد
 نسبةال

 المئوية

 كاي مربع قيمة
درجة 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 
 عند مستوى

)٠,٠٥ ( 
 الموافقون الكلي

 غير
 الموافقين

 الجدولية المحسوبة

١ 

٨ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 
١٣ ١٢ ١١ ٩ 
١٧ ١٦ ١٥ ١٤ 
٢٤ ٢٣ ١٩ ١٨ 
٢٩ ٢٧ ٢٦ ٢٥ 

٣٠ 

 دال ١ ٣,٨٤ ٢٤ %١٠٠ ٠ ٢٤ ٢٤

٢ 
٢٢ ٢١ ١٠ ٧ 

٢٨ 
 دال ١ ٣,٨٤ ٢٠,١٧ %٩٦ ١ ٢٣ ٢٤

 دال ١ ٣,٨٤ ١٦,٦٧ %٩٢ ٢ ٢٢ ٢٤ ٢٠ ٦ ٣

 : صدق المحتوى -٢ .٦
تحليل لمواد االختبار وفقراته لتحديد مدى تمثيلها لموضوع  إجراءيعرف صدق المحتوى بأنه     

ويمثله ويستطيع  هاجميع القياس والمواقف التي يقيسها ، أي يكون االختبار شامًال أجزاء المحتوى
 )٨٩: ٢٠٠٥( الجلبي ،                                   المحتوى . ألهدافقه قياس مدى تحقي

 ية تمثيالً سلوكال دراسية ولألغراضيقيس مدى تمثيل االختبار لمحتوى المادة ال وبمعنى آخر     
في بناء فقرات ) ٩د الباحث جدول المواصفات جدول (تمعأعلى ذلك فقد  اً وبناء ، هفي فقرات جيداً 
وهكذا يعد السلوكية ،  ولألغراضجل ضمان تمثيل الفقرات لمحتوى المادة الدراسية أمن تبار االخ

 .  من حيث المحتوى االختبار صادقاً 
 : التطبيق االستطالعي لالختبار .٧

 تين استطالعيتين وكما يلي :عين على التحصيلي االختبارتم تطبيق     
 :  األول ستطالعياال تطبيقال  - ١. ٧

من  اً ) طالب٣٠على عينة مؤلفة من (للمرة االولى  التحقق من صدق االختبار تم تطبيقهبعد    
معرفة مدى لوذلك  ٤/٢٠١٣/ ٢٨الموافق  حداألفي يوم للبنين طالب متوسطة الحسين(ع) 

ولمعرفة الزمن  اإلجابةوفهم الطالب لبدائل وضوح تعليمات االختبار وكذلك وضوح فقراته 
قد أعلم الطالب بموعد االختبار قبل اسبوع من تاريخ إجرائه وأشرف الباحث و المناسب لإلجابة ، 
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رات واضحة بعض الفقرات للطالب وبالتالي أصبحت جميع الفق إيضاحعلى التطبيق حيث تم  

وذلك ) دقيقة ٣٥االختبار (فقرات عن  اإلجابةمن حيث المعنى والصياغة ، وبلغ متوسط  ومفهومه
) دقيقة وآخر خمس طالب ٣٠ن الذي استغرقه أول خمسة طالب (عن طريق حساب مجموع الزم

 .) ٢مقسومًا على (دقيقة ) ٤٠(
 :  الثاني ستطالعياال التطبيق  - ٢. ٧

بعد التحقق من وضوح فقراته وتعليماته ومعرفة عينة استطالعية ثانية  علىطبق االختبار     
 للبنين الب من طالب متوسطة األقصىط) ١٠٠من (العينة تألفت  إذالزمن الالزم لإلجابة عليه 

أعلم  إذ،  لالختبار السايكومترية الخصائصستخراج لال ٣٠/٤/٢٠١٣ الموافقثالثاء ال يوم في
تعاون مع الطالب بموعد االختبار قبل اسبوع من تاريخ إجرائه وأشرف الباحث على تطبيقه بال

 .مدرس المادة في المدرسة 
 :ختبارلال تحديد الخصائص السايكومترية .٨

سهولة كل فقرة أو قدرتها  أولمعرفة مدى صعوبة  هبناء االختبار يتطلب إجراء تحليل لفقراتإن     
يمكن من خالل الكشف عن مدى فعالية  أوالتمييزية في الفروق الفردية للصفة التي يراد قياسها 

  )١٠٧: ١٩٩٠،وآخرون (اإلمام        . البدائل الخاطئة في الفقرات التي تتطلب اختيار اإلجابة 
داء وعدم تحيزه فتحليل اإلجابات واأل هتحليل فقرات االختبار لمعرفة صدقمن هدف كمن الوي    

والكشف عن صدق االختبار وثباته ، ذلك كله يساعد على تحسين نوعية االختبار  على الفقرات
                    . في الكشف عن جوانب الضعف في الفقرات الضعيفة لتحسينها أو استبعادها

  )١٦٤: ٢٠٠٠(دويدي ،                                                                                
وفــق انمــوذج اإلجابــة المعــد وبعــدها تــم علــى وبعــد تطبيــق االختبــار تــم تصــحيح إجابــات الطــالب    

ــترتيــب  ــًا وقســمت النهائيــة لدرجات ال ــا وبنســبة (مج بــينلطــالب تنازلي مــن %) ٢٧مــوعتين عليــا ودني
أي  اً ) طالبــ٥٤ليمــثالن المجمــوعتين المتطــرفتين ، إذ بلــغ عــدد أفــراد المجمــوعتين (المجمــوع الكلــي 

 للمجموعة الواحدة وذلك الستخراج ما يلي :  اً ) طالب٢٧(
 :معامل الصعوبة   - ١. ٨

اإلجابة  همجميع البث يستطيع الطإن أي فقرة في االختبار يجب أن ال تكون سهلة جدًا بحي     
عنها أو أن تكون صعبة جدًا فيفشل الجميع فيها ، ويشير معامل الصعوبة إلى نسبة الذين أجابوا 

 )٢٥٨: ٢٠٠٤(النبهان ،                   .  البعن الفقرة إجابة صحيحة إلى العدد الكلي للط
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) ٠,٧١ -٠,٢٤بين( تراوحت أنهاووجد  معادلة الصعوبة تخدامب صعوبة كل فقرة باساحستم و      

( الظاهر  ، وهذا ما أشار إليه مقبولة جميعها أي أن فقرات االختبار ) ، ٨كما موضح في ملحق (
       معامل صعوبتها بين انحصرأن فقرات االختبار تعد مقبولة وجيدة إذا  ) من١٩٩٩وآخرون ،

       )١٢٩: ١٩٩٩( الظاهر وآخرون ،                                        ) . ٠,٨٠ - ٠,٢٠( 
    :التمييز  معامل - ٢. ٨

ذوي المستويات العليا وذوي المستويات الدنيا ،  البوتعني القدرة على التمييز بين الط
ز الفروق بين األفراد الذين ي، أي قدرة الفقرة على تمي االختباربالنسبة الى الصفة التي يقيسها 

يعرفون اإلجابة وبين الذين ال يملكون الصفة المراد قياسها أو ال يعرفون اإلجابة  يملكون الصفة أو
 )٢٧٧: ٢٠٠٠، عالم(                                         . االختبارالصحيحة لكل فقرة من 

أظهـرت النتـائج الباحث المعادلة الخاصـة بـذلك و  خدمتمييز فقرات االختبار است معاملولحساب     
ملحــق كمــا موضــح فــي )  ٠,٥٧ – ٠,٢٨بــين (  تراوحــتقيمــة معامــل التمييــز لفقــرات االختبــار  نأ
 ) ٠,٢٠هــا جميعــًا كانــت أكثــر مــن (تمييز  تمعــامالكــون  ميــزة جميــع فقــرات االختبــار ملــذا فــأن  )٨(
                                                                             .تكـــــون ضـــــعيفة وينصـــــح بحـــــذفها ) ٠,٢٠إن الفقـــــرة التـــــي يكـــــون معامـــــل تمييزهـــــا أقـــــل مـــــن (  إذ

 ) ٢٩٥:  ١٩٩٨( عودة ،                                                                                         
  االختبار ثبات - ٣. ٨

في كل مرة يطبق فيها وعلى  تقريباً  هانفسيتصف االختبار بالثبات عندما يعطي النتائج      
المجموعة نفسها من الطالب، أي يحافظ الطالب على الموقع نفسه تقريبًا بالنسبة لمجموعته عند 

 ) ٤٠٢:  ٢٠٠٩( أبو جادو ،                                         تكرار تطبيق االختبار . 
 بطريقتين : االختباروقد تم حساب ثبات    
 يقة التجزئة النصفية :طر  -، أ  ٣. ٨
إلى االختبار نفسه فقرات هذه الطريقة الستخراج معامل الثبات وتتمثل بتقسيم  الباحث خدماست    

 لمعالزوجية ، وتست الفقراتالفردية واآلخر يضم  الفقراتنصفين متكافئين أو نصفين يضم أحدهما 
 )٣٦٢:  ٢٠٠٢(مراد وأمين ،                درجات النصفين في حساب معامل االرتباط بينهما .

وقلة تكليفها،  هانفستحت الظروف يتم طريقة ال بهذه االختبار تطبيق نصفيوكذلك فأن     
  )١٤٥: ١٩٩٩،وآخرون  (الظاهر               ٠وسرعتها، وتوفير الوقت وتقليل آثار التعب والملل

 معاملخدام باستالزوجية )  الفقراتفردية و ال الفقرات(تم استخراج معامل الثبات بين النصفين  إذ    

براون  –معادلة سبيرمان باستخدام تصحيح الوتم  )٠,٦٩كان مقداره (و  بيرسون ارتباط
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 )(Spearman-Brown  تصحيحثبات بعد المعامل الفبلغ )إذ ،  عامل ثبات عالم) وهو ٠,٨٢

 )٢٤٠ : ٢٠٠٤(النبهان ،            . فأكثر) ٠,٦٧تعد االختبارات جيدة إذا بلغ معامل ثباتها (
     )(Kuder-Richardson- 20 )٢٠( –ريتشارسدون  –كيودر  -، ب  ٣. ٨

، فقد طريقة التجزئة النصفية على طريقة واحدة وهي  كان مبنياً المستخرج تقدير الثبات  إنبما     
اإلجابات ، وهي طريقة جيدة لحساب نسب ) ٢٠( –ريتشارسدون  –كيودرالباحث معادلة  خدماست

 ) ٢٦٥ :٢٠٠٠، ( ملحم              .  فقرات االختبار وتباين اإلجابات على كل فقرةلالصحيحة 
وهذا يدل ) ٠,٧٦() ٢٠( –ريتشارسدون  –كيودرمعادلة وقد بلغ معامل الثبات على وفق      

  .على أنُه معامل ثبات جيد ومقبول 
 فعالية البدائل .٩

ذوي المستوى األدنى من الخاطئ على جذب انتباه الطالب ل يالبد ةقدر البدائل يقصد بفعالية     
يمثل اإلجابة الصحيحة ، أما البديل الذي ال يختاره أي من طالب الفئة  بديالً بوصفه لالختبار 

 )٣٩٧: ٢٠٠٩الزاملي وآخرون، (العليا أو الدنيا فهو بديل غير فعال ويفترض حذفه من االختبار.
االختيار من متعدد على درجة التشابه والتقارب الظاهري بين البدائل مما تعتمد صعوبة فقرة و    

 . يشتت المستجيب غير المتمكن من المادة الدراسية عن اإلجابة الصحيحة
 )١٣١:  ١٩٩٩(الظاهر وآخرون،                                                              

ة المجموعتين العليا والدنيا تم حساب فاعلي البائل إلجابات طوبعد تطبيق معادلة فعالية البد    
،  فعاًال إذا كان معامل تمييزه سالباً  اطئ يكونالبديل الخ، ف ةولكل فقرة اختباري ئطاكل بديل خ

المجموعة الدنيا  البطقد جذبت إليها عددا أكبر من  اطئةالخأظهرت النتائج أن البدائل حيث 
كما موضح  كما هي في االختبار اطئةالختقرر إبقاء البدائل  العليا ولهذاالمجموعة  البطمقارنة ب

 .) ٩في الملحق (
  الصيغة النهائية لالختبار .١٠
من نوع االختيار اختبارية ) فقرة ٣٠النهائية مؤلفًا من ( هتصيغاالختبار التحصيلي ب أصبح     

 ) .١٠ملحق ( كما موضح فيجاهزًا للتطبيق و من متعدد 
 فكير الناقدتبار التبناء اخ -ب 

لذا تم اإلعداد البحث ،  يلطالب مجموعتفكير الناقد لتل اختبار بناءمن مستلزمات البحث   
 : تيةاآللخطوات ل وفقعلى 

 تحديد الهدف من االختبار  .١
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 .الصف الثاني المتوسط  البقياس التفكير الناقد لدى طإلى يهدف االختبار  

 ير الناقد االطالع على عدد من اختبارات التفك .٢
عـدد مـن علـى الباحـث  التفكيـر الناقـد اطلـع ختبـاروكيفيـة بنـاء االتعرف علـى طبيعـة من أجل    

 : اهمنو التي ُأجِرَيت اختبارات التفكير الناقد 
  ) ٢٠٠٧اختبار ( الحسناوي ،   -١. ٢

مدت اعت ، ءحياهذا االختبار لطالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم األ ُأعدَ       
 وهذه القدرات هي : إعدادهللتفكير الناقد في )  Watson – Glaser( الباحثة قدرات اختبار 

 فقرة . ١٢بواقع  (المسلمات)معرفة االفتراضات  •
 فقرة . ١٢التفسير بواقع  •
 فقرة . ١٢تقويم الحجج بواقع  •
 فقرة . ١٢االستنباط بواقع  •
 فقرة . ١٢االستنتاج بواقع  •

من قدرات االختبارات  قدرة) مواقف لكل ٤فقرة بواقع ( ) ٦٠ات االختبار(بلغ مجموع فقر وقد    
 ) ١٥٢ – ١٣٦:  ٢٠٠٧( الحسناوي ،                                                الخمسة .

 ) ٢٠٠٩،  سدياألاختبار (  -٢. ٢ 
تربية للبنات / جامعة كلية ال –قسم علوم الحياة  –لطالبات الصف الثالث هذا االختبار  ُأعدَ     

)  Watson – Glaser(   قدرات اختبار واعتمدت الباحثالكوفة في مادة البيئة والتلوث العملي 
 وهذه القدرات هي : إعدادهللتفكير الناقد في 

 فقرة . ١٥بواقع  (المسلمات) معرفة االفتراضات •
 فقرة . ١٥التفسير بواقع  •
 فقرة . ١٥تقويم الحجج بواقع  •
 فقرة . ١٥بواقع االستنباط  •
 فقرة . ١٨االستنتاج بواقع  •

االختبارات من قدرات  قدرةمواقف لكل  )٥) فقرة بواقع (٩٣بلغ مجموع فقرات االختبار( إذ    
 ) ٢٣٦-٢٢٧: ٢٠٠٩،  األسدي(                  .) مواقف ٦عدا قدرة االستنتاج تألفت من (
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 ) ٢٠١٢،  الشامياختبار (   -٣. ٢ 

واعتمد الباحث قدرات  ءحيافي مادة علم األ علميال رابعلطالبات الصف الذا االختبار ه ُأعدَ     
 وهذه القدرات هي : إعدادهللتفكير الناقد في )  Watson – Glaser(  اختبار

 فقرة . ١٥بواقع  (المسلمات)معرفة االفتراضات  •
 فقرة . ١٥التفسير بواقع  •
 فقرة . ١٥تقويم الحجج بواقع  •
 فقرة . ١٥واقع االستنباط ب •
 فقرة . ١٥االستنتاج بواقع  •

من قدرات االختبارات  قدرةمواقف لكل  )٥) فقرة بواقع (٧٥بلغ مجموع فقرات االختبار( إذ    
 ) ٢٨٣-٢٧٤: ٢٠١٢،  الشامي(                                                    الخمسة .

  رات االختبار دقتحديد  .٣
قـــدرات  وفـــقعلـــى علـــى اختبـــارات التفكيـــر الناقـــد أعـــاله ، والتـــي أعـــدَت بعـــد اطـــالع الباحـــث    
)Watson & Glasser ًا مـن قبـل البـاحثين ماخداسـت) للتفكير الناقد ، الـذي يعـد األكثـر شـيوعًا و

في مجال التربية وعلم النفس ، أعَد الباحث اختباره اعتمـادًا علـى القـدرات الخمـس لهـذا االختبـار 
  . ) االستنتاج،  االستنباط،  تقويم الحجج، التفسير، المسلماتأو  فتراضاتمعرفة اال( وهي 

 إعداد الصيغة األولية لالختبار . .٤
بناءًا على مفهوم التفكير الناقد اإلجرائي وبعد تحديد قدرات التفكير الناقـد ، تـم صـياغة مواقـف      

) مواقـف لكـل اختبـار  ٤رة  بواقـع ( ) فقـ٦٠االختبار وفقراته وقد تضمن االختبـار بصـيغته األوليـة (
المختــارة  قــفإحيائيــة ، وحــرص الباحـث علــى أن تكـون الموا قـفوتضــمنت هـذه الفقــرات موا فرعـي ،

فضـــًال عـــن إعـــداد تعليمـــات للطـــالب  مناســـبة للمرحلـــة العمريـــة لطـــالب الصـــف الثـــاني المتوســـط ،
كـل قـدرة مـن قـدرات االختبـار توضح كيفية اإلجابة عن فقرات االختبار مع إعطاء مثـال توضـيحي ل

  .، لتوضيح كيفية اإلجابة 
 تصحيح االختبار : .٥
 ي : أتقبل تجريب االختبار استطالعيًا ، أعد الباحث التعليمات الخاصة بتصحيحه وكما ي    

 . تعطى درجة واحدة للطالب عند إجابته إجابة صحيحة عن كل فقرة •
 عن كل فقرة . تعطى درجة صفر للطالب عند إجابته إجابة خاطئة •
 .ترك الفقرة دون إجابة إجابة الطالب خاطئة في حالة  دّ تع •
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 أعلى درجة . بوصفها) ٦٠أقل درجة  و(بوصفها ) ٠درجة االختبار بين ( تراوحتوبهذا  
 صدق االختبار .٦

 :ي أتوكما ي للتحقق من صدق االختبار صدق البناء و الصدق الظاهريتم اعتماد  
 الصدق الظاهري ١. ٦

عـــرض االختبـــار علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين مـــن ذوي الخبـــرة واالختصـــاص فـــي مجـــال تـــم      
 االختصــاصومدرســي المــادة ومشــرفي والقيــاس والتقــويم التربيــة وعلــم الــنفس وطرائــق تــدريس العلــوم 

مــن  تهصــالحي تقــديرو بالنســبة إلــى مواقــف االختبــار وفقراتــه م هوتوجيهــات) ليبــدوا آراءهــم ٥ملحــق (
 خالل الحكم على :

 ــ مدى تحقيقها للغرض المطلوب .١
 ها .ديــ مالئمتها للمرحلة العمرية التي تقوم بدراسة التفكير الناقد ل٢
 ــ مالئمة الفقرة للمجال الذي تقيس .٣
 ــ سالمة صياغة األسئلة علميًا ولغويًا .  ٤
 .تها أو إضافحذف أي مالحظة على فقرات أخرى ــ ٥

وقد ، االختبار بعض فقراتّدل الباحث وأعاد صياغة وفي ضوء مالحظاتهم ومقترحاتهم عَ      
لتحليل ) ٠,٠٥) ومستوى داللة (١) عند درجة حرية (٢النسبة المئوية وقيمة مربع كاي (كا استخدم

 المحكمينعلى موافقة  الفقرات أغلبحصلت  إذحكمين على فقرات االختبار استجابات الم
 تانك لك فقدذك% ) فأكثر،  ٨٨ين على صالحيتها لقياس ما وضعت لقياسه وبنسبة (صصختالم
كبر أالمحسوبة كون القيمة  )٠,٠٥) ومستوى داللة (١عند درجة حرية () دالة إحصائيًا ٢(كا ةقيم

 .ذلك  يوضح )١٠جدول (و  ) فقرة٦٠فقرات االختبار ( ُأبقَيت) لذلك ٣,٨٤من القيمة الجدولية (
 التفكير الناقدلفقرات اختبار وقيمة مربع كاي للصدق الظاهري  المئوية النسب )١٠جدول (

 الفقرة رقم ت

 المحكمين عدد
 النسبة
 المئوية

 كاي مربع قيمة

رية
لح

ة ا
رج

د
 

الداللة 
اإلحصائية 
 عند مستوى

)٠,٠٥ ( 

لي
الك

ون 
وافق

الم
 

ين غير
وافق

الم
 

 الجدولية المحسوبة

١ 

١٨ ١٧ ١٦ ٩ ٨ ٧ 
٢٣ ٢٢ ٢١ ٢٠ ١٩ 
٢٨ ٢٧ ٢٦ ٢٥ ٢٤ 
٣٦ ٣٥ ٣٢ ٣٠ ٢٩ 

 دال ١ ٣,٨٤ ٢٤ %١٠٠ ٠ ٢٤ ٢٤
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 ٤١ ٤٠ ٣٩ ٣٨ ٣٧ 

٥٦ ٥٥ ٥٠ ٤٩ ٤٢ 
٥٧ 

٢ 
١٤ ٣٣ ٣١ ١١ ١٠ ٤ 

٦٠ ٥٩ ٤٤ ٤٣ ١٥ 
 دال ١ ٣,٨٤ ٢٠,١٧ %٩٦ ١ ٢٣ ٢٤

٣ 
٤٧  ٣٤ ١٣ ١٢ ٦ ٥ 

٥٨ ٥٢ ٥١ ٤٨ 
 دال ١ ٣,٨٤ ١٦,٦٧ %٩٢ ٢ ٢٢ ٢٤

٤ 
٥٣ ٤٦ ٤٥ ٣ ٢ ١ 

٥٤ 
 دال ١ ٣,٨٤ ١٥,٠٨ %٨٨ ٣ ٢١ ٢٤

 صدق البناء ٢. ٦
يدل صدق البناء على أن كل فقرة من فقرات االختبار تسير في المسار نفسه الذي يسير فيه     

االختبار الكلي المطلوب والذي يمثل المفهوم الكلي المتماسك للخاصية التي يراد قياسها ، فكل فقرة 
خرى في االختبار، وٕان عدم انسجامها يعني من فقرات االختبار يجب أن تنسجم مع الفقرات األُ 

ضرورة حذفها أو استبدالها ،  فيجب معرفة مدى ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية لالختبار 
، ويمكن التحقق من ذلك من خالل التأكد من العالقة اإلرتباطية بين أداء الطالب على هذه الفقرة 

 )٢٤٩: ٢٠٠٩(الزاملي وآخرون ،                                   على عموم االختبار. وأدائهم
وسيتم احتساب عالقة درجة كل فقرة بالدرجة الكلية لالختبار بعد التطبيق االستطالعي     

 لالختبار .
 :التطبيق االستطالعي لالختبار .۷

 ي :أتتين استطالعيتين وكما يعين على التفكير الناقداختبار تم تطبيق     
 األول :  ستطالعياال طبيقالت - ١. ٧

 اً ) طالب٣٠بعد التحقق من صدق االختبار تم تطبيقه للمرة االولى على عينة مؤلفة من (    
     الموافق الثاءالثللبنين في يوم الصف الثاني المتوسط في ثانوية الجمهورية من طالب 

راته ولمعرفة معرفة مدى وضوح تعليمات االختبار وكذلك وضوح فقلوذلك  ٢٠١٣/  ٢/ ١٩
تم إيضاح بعض الفقرات للطالب  إذالزمن المناسب لإلجابة ، وأشرف الباحث على التطبيق 

واضحة ومفهومه من حيث المعنى والصياغة ، وبلغ متوسط جميعها وبالتالي أصبحت الفقرات 
) دقيقة وذلك عن طريق حساب مجموع الزمن الذي استغرقه ٤٠اإلجابة عن فقرات االختبار (

 ) .٢) دقيقة مقسومًا على (٤٥) دقيقة وآخر خمس طالب (٣٥خمسة طالب ( أول
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 الثاني :  ستطالعياال التطبيق - ٢. ٧ 

طبق االختبار على عينة استطالعية ثانية بعد التحقق من وضوح فقراته وتعليماته ومعرفة     
 لجزائرا ) طالب من طالب متوسطة١٠٠تألفت العينة من ( إذالزمن الالزم لإلجابة عليه 

، لالختبار السايكومترية الخصائصستخراج لال ٢٠١٣ /٢١/٢ الموافق خميسال يوم في للبنين
 .أشرف الباحث على تطبيقه بالتعاون مع مدرس المادة في المدرسة و 

 : لالختبار تحديد الخصائص السايكومترية .۸
وفـــق انمـــوذج  لـــىعالختبـــار تـــم تصـــحيح إجابـــات الطـــالب لالثـــاني  ســـتطالعياالتطبيـــق البعـــد     

نيـا ليـا ودُ مجمـوعتين عُ  بـينعد وبعدها تم ترتيب الدرجات النهائية للطالب تنازليًا وقسـمت اإلجابة المُ 
ليمــــــثالن المجمــــــوعتين المتطــــــرفتين ، إذ بلــــــغ عــــــدد أفــــــراد %) مــــــن المجمــــــوع الكلــــــي ٢٧وبنســــــبة (

  ي :أتخراج ما يللمجموعة الواحدة وذلك الست اً ) طالب٢٧( بواقع اً ) طالب٥٤المجموعتين (
 ختبارعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لال - ١. ٨

 الباحـث اسـتخدم وجود ارتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكليـة لالختبـار من التحقق لغرض      
 أن النتـائج أظهـرت إذ ) ،Point-Biserialبايسـلایر  بوينـت ( النقطـي الثنـائي االرتبـاط معامـل

 (r) االرتبـاط قيمـة إن إذ ) ٠,٠٥( داللـة مسـتوى عنـد إحصـائياً  دالـة ميعهـاج االرتبـاط معـامالت
 الجدوليـة (r) االرتبـاط قيمـة مـن أكبـر أي كانـت جميعهـا) ٠,٧١_ ٠,٢٣بـين (تراوحـت  المحسـوبة

 صادقة االختبار فقرات تعد وبذلك ، )٩٨( حرية ) ودرجة٠,٠٥( داللة مستوى عند )٠,١٩( بالغةال
 ) .١١ما موضح في ملحق (وك لقياسه وضعت لما
 معامل الصعوبة  - ٢. ٨

         بـــين تراوحـــت أنهـــامعادلـــة الصـــعوبة ووجـــد  ماخداســـتكـــل فقـــرة بل معامـــل الصـــعوبةب احســـتـــم     
 . مقبولة  هاجميع) ، أي أن فقرات االختبار ١١كما موضح في ملحق () ٠,٦٩ -٠,٢٢(
 التمييز  معامل - ٣. ٨

أظهـرت النتـائج الباحث المعادلـة الخاصـة بـذلك و  استخدمييز فقرات االختبار تم معامللحساب      
ملحــق كمــا موضــح فــي )  ٠,٥٩ – ٠,٣٠بــين (  تراوحــتقيمــة معامــل التمييــز لفقــرات االختبــار  أن
أكثـــر مـــن  تهـــا جميعـــًا كانـــتمييز  تمعـــامالمميـــزة  كـــون  هـــاجميعلـــذا فـــأن فقـــرات االختبـــار  )١١(
)٠,٢٠ ( . 
 ختبار ثبات اال -٤. ٨

 بطريقتين : االختبارتم حساب ثبات       
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 الفقـرات(االختبـار تـم اسـتخراج معامـل الثبـات بـين نصـفي  طريقة التجزئة النصـفية :. أ :  ٤. ٨ 

تصــحيح الوتــم  )٠,٧٣كــان مقــداره (و  بيرســون ارتبــاط معامــلخدام باســتالزوجيــة )  الفقــراتالفرديــة و 
 ) ٠,٨٤( ثبـات بعـد التصـحيحفبلغ معامل ال Spearman-Brown)(براون  –سبيرمان  بمعادلة 

 . عامل ثبات عالموهو 
بلغ معامل :  )(Kuder-Richardson- 20 )٢٠( –ريتشارسدون  –كيودر. ب :   ٤. ٨

) وهذا يدل على أنُه معامل ثبات ٠,٧٦) (٢٠( –ريتشارسدون  –الثبات على وفق معادلة كيودر
  .جيد ومقبول 

 التفكير الناقد الصيغة النهائية الختبار .۹
التي تتعلق بصدق ، وثبات ، ومعامل صعوبة ، ومعامل تمييز فقرات  اإلجراءات إكمالبعد       

اختبار التفكير الناقد جاهزًا للتطبيق  أصبحالمناسبة ،  اإلحصائيةالوسائل  ماخداستو كافة االختبار 
  ) فقرة بواقع ٦٠باريًا تضم ( ) موقفًا اخت ٢٠) والذي يتكون من (  ١٢(بصيغته النهائية  ملحق 

 ) فقرات لكل موقف ، ويقيس االختبار خمسًا من قدرات التفكير الناقد هي :  ٣( 
، باإلضافة االستنتاج و ، والتفسير ، وتقويم الحجج ، ، االستنباط ( المسلمات ) االفتراضات معرفة 

 ) .١٣ملحق (ختبار االتصحيح ل اً مفتاحإلى ذلك أعد الباحث  
 تطبيق التجربة -ًا:سابع
الباحث في  إذ أوضح، ستقصاء العادل اال على وفق انموذجست المجموعة التجريبية رّ دُ      

بخطواتها الست انموذج االستقصاء العادل التي ستتبع في التدريس  آلية تطبيقاألول  درسال
 :  المتمثلة بما يلي

 .المرحلة األولى : التوجه نحو القضية 
 . ة: البحث والتعرفالمرحلة الثاني

   . مناقشةال المرحلة الثالثة:
 . )المناظرةالجلسة العلنية ( المرحلة الرابعة:

 . المرحلة الخامسة: االتفاق على الرأي وتدعيمه
 . المرحلة السادسة: التطبيق

التي تمثلت بالدمج بين طرائق  بالطريقة االعتيادية سترّ دُ  فقد المجموعة الضابطةأما     
 .رة واالستجواب المحاض
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 تطبيق أداتي البحث -: اً مناث 
 االختبار التحصيلي .۱

موعد تطبيق االختبار قبل أسبوع من بمجموعتي البحث التجريبية والضابطة  البط عالمتم إ    
جموعتي البحث في وقت مدريس المادة العلمية المحددة لبعد االنتهاء من ت ه، وتم تطبيق إجرائه
وبعد على عملية تطبيق االختبار،  باحثال وأشرف)  ٢٠١٣ / ٥ / ٥( قالمواف حداأليوم واحد 

كما مبين  همتم الحصول على درجات لمجموعتين ( التجريبية والضابطة )طالب ا إجاباتتصحيح 
 ) . ١٤ ملحق ( في 
 اختبار التفكير الناقدتطبيق  .۲

المجموعتين في وقت  ) على٢٠١٣ / ٥ / ٢( يوم الخميس الموافق اختبار التفكير الناقدطبق   
تم الحصول على  لمجموعتين ( التجريبية والضابطة )طالب ا إجاباتوبعد تصحيح واحد ، 

 ) . ١٥ ملحق ( كما مبين في  همدرجات
 الوسائل اإلحصائية -ًا :سعات
      ) وبرنامج Spss -10للعلوم االجتماعية ( اإلحصائيةالباحث الحقيبة  استخدم  
)Microsoft Excelوكما يلي ي معالجة البيانات ) ف:-  
 :ذو النهايتين لعينتين مستقلتين  )t.test(االختبار التائي   .١

في إيجاد التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في (العمر الزمني ، الذكاء ،  استخدم    
 .)  البحث تيصحة فرضي الختبار القبلي و التفكير الناقد التحصيل السابق ، اختبار

 : )٢مربع كاي (كا  .٢
 ألداتي البحث .و لألغراض السلوكية  الظاهريالستخراج الصدق  استخدم    

 : معادلة معامل ارتباط بوينت بايسيريل .٣
 . التفكير الناقدالفقرة بالدرجة الكلية الختبار درجة ت لحساب معامل ارتباط استخدم    

 :معادلة معامل صعوبة الفقرة  .٤
 . التفكير الناقد اختبارو صعوبة الفقرات لالختبار التحصيلي ت لحساب معامل استخدم   
 :معادلة معامل تمييز الفقرة  .٥
 . التفكير الناقد اختبارو تمييز كل فقرة من فقرات االختبار التحصيلي  معامللحساب ت استخدم  
 : معادلة فاعلية البدائل الخاطئة .٦
 .لفقرات االختبار التحصيلي  هات )( الممو  إليجاد فعالية البدائل غير الصحيحة تاستخدم  
 :ارتباط بيرسون  معادلة معامل  .٧
 بطريقة التجزئة النصفية . التفكير الناقدو التحصيلي ينالختبار الحساب ثبات  تاستخدم 
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 :  براون –معادلة سبيرمان  .٨ 
التفكير  اختبارو التحصيلي الختبارالحساب ثبات  النصفية التجزئة طريقة تصحيحل تاستخدم 

 . اقدالن
 : ٢٠ –ريتشاردسون  –معادلة كيودر  .٩
 . لحساب معامل ثبات االختبارين تاستخدم  
  



 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسريها واالستنتاجات

 والتوصيات واملقرتحات

 
ً
 : عرض النتائج  أوال

 : تفسري النتائج
ً
 ثانيا

 : االستنتاجات  
ً
  ثالثا

 : التوصيات
ً
  رابعا

 : املقرتحات
ً
 خامسا



 
 

     

 والمقترحات والتوصيات الرابع : عرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات الفصل 
 
 
 

۹۱ 
 

ومــــن ثــــم  ، يتضــــمن هــــذا الفصــــل عرضــــًا  للنتــــائج وتفســــيرها تبعــــًا ألهــــداف البحــــث وفرضــــياته    
 . االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 
ً
 : عرض النتائج  أوال

وى داللة ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مست النتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية األولى: .۱
 إنموذجعلى وفق رسون دّ موعة التجريبية الذين يَ طالب المج ) بين متوسط درجات٠,٠٥(

على وفق ون رسدّ ت طالب المجموعة الضابطة الذين يَ االستقصاء العادل وبين متوسط درجا
 التحصيل . في اختبار ديةعتيااال الطريقة

حساب المتوسط الحسابي والقيمة التائية إلى الباحث  َعَمدَ وللتحقق من صحة هذه الفرضية     
ب للمقارنة بين متوسط درجات طال لعينتين مستقلتين )t.test( االختبار التائي مخدااستب

كما  ،ب المجموعة الضابطة في اختبار التحصيلالمجموعة التجريبية ومتوسط درجات طال
 اآلتي: )١١( الجدول فيبين م

  يلتحصيلاالختبار في االبحث  عتيلمجمو لعينتين مستقلتين  )t.test( اختبارنتائج :  )١١(جدول 

 
 
 ت

 
 المجموعة

 عدد الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية 
 عند مستوى

)٠,٠٥ ( 

 
 المحسوبة

 
 الجدولية

 ٣,٩٥ ٢٠,٠٢ ٣٥ التجريبية ١
 دالة ١,٩٩ ٢,٩٧ ٦٨

 ٣,٩٧ ١٧,٢٥ ٣٥ الضابطة ٢

أعاله أن المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية يساوي  )١١(يبين الجدول      
) وان ١٧,٢٥) بينما المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة الضابطة يساوي (٢٠,٠٢(

) عند ١,٩٩كبر من القيمة التائية الجدولية البالغة (أ) ، وهي ٢,٩٧القيمة التائية المحسوبة بلغت (
داللة إحصائية لصالح  ويعني وجود فرق ذ ذا) ، وه ٠,٠٥اللة ( ) ومستوى د٦٨درجة حرية (

وتقبل الفرضية ، وبذلك ُترفض الفرضية الصفرية األولى  التحصيلالمجموعة التجريبية في اختبار 
 البديلة .

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  :ثانية المتعلقة بالفرضية الصفرية الالنتائج  .۲
 إنموذجعلى وفق رسون دّ طالب المجموعة التجريبية الذين يَ متوسط درجات ) بين ٠,٠٥(

على وفق رسون دّ ت طالب المجموعة الضابطة الذين يَ درجا االستقصاء العادل وبين متوسط
 . في اختبار التفكير الناقد ديةعتيااال الطريقة
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سابي والقيمة التائية حساب المتوسط الحإلى الباحث  َعَمدَ وللتحقق من صحة هذه الفرضية     
ب المجموعة للمقارنة بين متوسط درجات طال لعينتين مستقلتين )t.test( االختبار التائي استخدامب

 فيبين مكما  ، التفكير الناقدب المجموعة الضابطة في اختبار التجريبية ومتوسط درجات طال
 اآلتي: )١٢( الجدول
  في اختبار التفكير الناقد البحث عتيلمجمو مستقلتين لعينتين  )t.test( اختبارنتائج :  )١٢(جدول 

 
 
 ت

 
 المجموعة

 عدد الطالب
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

الداللة  القيمة التائية
اإلحصائية 
 عند مستوى

)٠,٠٥ ( 

 
 المحسوبة

 
 الجدولية

 ٣,٨٩ ٣٦,١٧ ٣٥ التجريبية ١
 دالة ١,٩٩ ٣,٠٥ ٦٨

 ٤,٠٢ ٣٣,٣١ ٣٥ الضابطة ٢

أعاله أن المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة التجريبية يساوي  )١٢(يبين الجدول      
ن إ )  و ٣٣,٣١) بينما المتوسط الحسابي لدرجات طالب المجموعة الضابطة يساوي (٣٦,١٧(

) عند ١,٩٩لبالغة (كبر من القيمة التائية الجدولية اأ) ، وهي ٣,٠٥القيمة التائية المحسوبة بلغت (
داللة إحصائية لصالح  و) ، وهو ما يعني وجود فرق ذ ٠,٠٥) ومستوى داللة  ( ٦٨درجة حرية (

وتقبل ، وبذلك ُترفض الفرضية الصفرية الثانية  التفكير الناقدالمجموعة التجريبية في اختبار 
 الفرضية البديلة .

 : تفسري النتائج
ً
  ثانيا

 للبحث الحالي على محورين هما : يشتمل تفسير النتائج     
 التحصيلمتغير ب ةتعلقالمتفسير النتائج  .١

التجريبيـــة  تينحصـــائية بـــين المجمـــوعداللـــة إ ووجـــود فـــرق ذ )١١( الجـــدولفـــي ظهـــرت النتـــائج أ   
التــدريس ، وهــذا يعنــي تفــوق فــي تحصــيل مــادة علــم األحيــاء لصــالح المجموعــة التجريبيــة الضــابطة و 
ذلـــك إلـــى ســـبب الباحـــث ويعـــزو  ،الطريقـــة االعتياديـــة ب التـــدريسعلـــى  ء العـــادلاالستقصـــا إنموذجبـــ

 :تية النقاط اآل
بمـا المجموعـة التجريبيـة  ببالنسـبة لطـال دديجتدريس  إنموذج دّ عيُ  االستقصاء العادل إنموذجإن  -أ 

قه تطبي عندنجاحًا  ىالق الذ، ة للمحكمين ومجموعات متنافسة ومتعارضة في الرأي ئتضمنه من هي
إذ الحظ الباحث قلة تغيب الطالب عـن الـدرس ورغبـتهم  ،ى الدرسعل وذلك للحماس واإلقبال الجيد

  .دوار في تولي بعض األ
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درس الـذي كــان دوره علـى المــ قـل اعتمــاداً أو  عـن تعلمــه مســؤوالً الطالـب فـي المجموعــة التجريبيـة  -ب 
فبعــد تبنيــه رأًي محــددًا  ، درسفــي الــ  كثـر مشــاركةً أ( الطالــب ) مرشـدًا وموجهــًا لــه ، ممــا جعلــه 

لجمـع تقصـي الو تجاه القضية المطروحة عليه اتباع خطـوات االنمـوذج التـي تتطلـب منـه البحـث 
مـن هيئـة المحكمـين المطروحـة  ةلئسـوفي الوقت نفسـه تجيـب عـن األالتي تدعم رأيه  المعلومات

المعارضـة للتوصـل والتي تساعده فـي مناقشـة زمالئـه فـي المجموعـة ومنـاظرة طـالب المجموعـة 
مـن جانـب السابقة  المعرفةترتبط بحيث يكتسب المعرفة الجديدة ذاتيًا وبذلك إلى الرأي الصحيح 
وهكذا يبني الطالب معرفته ذاتيًا مما يؤدي إلـى االحتفـاظ بهـا من جانب آخر وبالمعرفة الالحقة 

ضـاف إلـى وتجزءًا من بنيتـه المعرفيـة الجديدة المعرفة صبح ت، لذلك ويسهل استرجاعها  فترة أطولل

مســتوى رفــع إلــى أكثــر ايجابيــة خــالل الــدرس ممــا أدى  الطالــبأصــبح  لــذا ، الســابقةمعلوماتــه 
 . هتحصيل

، وٕارشـاد تـارة ومقـاطع الفيـديو تـارًة اخـرى  مصـوراتمجموعة مـن الوسـائل تمثلـت بال خداماستإن  -ج 
زاد  ،جماعيــة  مــن ثــم مناقشــتها بطريقــة، و  المعلومــاتستقصــاء إلــى شــبكة اإلنترنــت إل بلطــالا

 مســاعدهو  مــدرس مــن جهــة أخــرىالهيئــة المحكمــين و جهــة و  مــن همعمليــة التفاعــل فيمــا بيــن مــن
   .  درسلمما أعطى طابعًا حيويًا ل واحترام الرأي اآلخر التعصب آلراء محددةمن على التخلص 

ربيــة الحديثــة التــي تــدعو إلــى أن مــع مــا تنــادي بــه الت البحــث الحــالي متفقــةً  جقــد جــاءت نتــائل    
ونشـيطًا فـاعًال ال مسـتقبًال ، يجابيـًا ال سـلبيًا إويكون موقفه  ميةيعلعملية التلل محوراً يكون المتعلم 

ج ائنتـالجـاءت كـذلك فقـد و ، تي في تعلـيم نفسـه بإرشـاد مدرسـه ، وأن يكون له جهده الذاللمعرفة 
الخــتالف فــي البيئــة وطبيعــة المــادة والمرحلــة علــى الــرغم مــن ا – التحصــيلمتغيــر فيمــا يتعلــق ب

ـــة البحـــث  الدراســـية ـــائج  –وعين التـــي أظهـــرت أن  )٢٠٠١، ســـحروأحمـــد دراســـة (متفقـــة مـــع نت
ســـاهم فـــي تحســـين التحصـــيل بالنســـبة  قـــد، و أداة جيـــدة فـــي التعلـــيم  االستقصـــاء العـــادل إنمـــوذج

ذين درسـوا عـل وفـق الطريقـة مقارنـًة بطـالب المجموعـة الضـابطة الـلطالب المجموعة التجريبية 
  .االعتيادية 

 التفكير الناقد متغيرب ةتعلقالمتفسير النتائج  . ٢
التجريبيـــة  تينحصـــائية بـــين المجمـــوعداللـــة إ ووجـــود فـــرق ذ )١٢( الجـــدولفـــي ظهـــرت النتـــائج أ   

، وهـــذا يعنـــي تفـــوق لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة التفكيـــر الناقـــد اختبـــار مهـــارات فـــي  الضـــابطة و 
ذلـك سـبب الباحـث  ويعـزوالطريقـة االعتياديـة ، ب التـدريسعلى  االستقصاء العادل إنموذجلتدريس با

 -:تية النقاط اآلإلى 
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على إتباع  االستقصاء العادل بإنموذجمن خالل تدريسهم  المجموعة التجريبية طالباعتاد  -أ 
نقاش على للروحة عند تبني رأي محدد بشأن القضية المط التفكير خطوات إجرائية تتطلب منهم

أن يكون هذا الرأي مستندًا الى مجموعة من الحجج والمبررات التي تؤيد صحته اعتمادًا على 
 ه من معلومات . ونما يمتلك

 لمتناظرة إلى إتاحةا اتالمجموعمن قبل هيئة المحكمين على طالب أدت عملية طرح األسئلة  -ب 
خاصة بموضوع الدرس ال راء واألفكارومناقشة اآل بحرية لتعبير عن رأيهلالفرصة لكل طالب 

االبتعاد  نتيجة ومشاركة أكبر عدد ممكن من الطالبمما خلق جو يشجع على التفكير الحر 
نحو  هموٕارشاد همدور في توجيهبين الطالب كان للمناقشة والمناظرة و عن سلطة المدرس ، 

بيان األسباب التي دعته  رأيًا محدداً  يعطي ماطريقة التفكير السليمة إذ أن على كل طالب عند
النتائج دون  إلى لذلك ومناقشتها مع زمالئه وعدم إعطاء اآلراء دون مسببات أي ( عدم القفز

معرفة المسببات) وذلك قد يكون سببًا في تحسين قدرة طالب المجموعة التجريبية على الحكم 
كون سببًا في تحسين وهذا قد ي هاأدلة وشواهد تدعمعلى المواقف التعليمية اعتمادًا على 

 . تفكيرهم الناقد
على الرغم من  – التفكير الناقدمتغير فيما يتعلق ب جاءت نتيجة البحث الحاليبذلك فقد و     

أحمد دراسة (متفقة مع نتائج  –وعينة البحث االختالف في البيئة وطبيعة المادة والمرحلة الدراسية 
أكدت فاعلية التدريس بانموذج االستقصاء ، التي  )٢٠٠٦،بابطين  ( ودراسة )٢٠٠١، سحرو

 العادل في تنمية التفكير الناقد .   

 : االستنتاجات 
ً
  ثالثا

 . بالطريقة االعتيادية في التحصيل مقارنةً  موذج االستقصاء العادلبإنالتدريس فاعلية  .۱
 .عتيادية بالطريقة اال في التفكير الناقد مقارنةً  االستقصاء العادل بإنموذج التدريسفاعلية  .۲

 : التوصيات
ً
  رابعا

مجموعــة مــن التوصــيات  الباحــث ســتخلصابحــث الحــالي ال  نتــائجفــي ضــوء مــا أســفرت عنــه       
التربويــة التــي قــد تعمــل علــى إثــراء العمليــة التعليميــة وٕافــادة القــائمين عليهــا وخاصــة فــي تــدريس مــادة 

 :  ما يأتيعلم األحياء  وذلك من خالل 
 . للصف الثاني المتوسط األحياء علم مادةل بإنموذج االستقصاء العادل التدريس اعتماديمكن  .۱
 . التدريس بإنموذج االستقصاء العادلفتح دورات تطويرية لتدريب الهيئات التدريسية على  .۲



 
 

     

 والمقترحات والتوصيات الرابع : عرض النتائج وتفسيرها واالستنتاجات الفصل 
 
 
 

۹٥ 
 

 عــدد مــنفــي المؤسســات التعليميــة  حيــاءتضــمين منــاهج دورات التطــوير لمدرســي مــادة األ .۳
 .نموذج االستقصاء العادل ومنها إ النماذج التدريسية الحديثة

 : املقرتحات
ً
 خامسا

 دراسات مماثلة وكما يلي:  إجراء الباحث يقترح للبحث ستكماالً ا
في متغيرات أخرى مثل تنمية أنواع أخرى من التفكير  إنموذج االستقصاء العادلدراسة فاعلية  .۱

 . التفكير اإلبداعي ، أو العلميكالتفكير 
مع أخذ متغيرات أخرى   عداديةاإلالمرحلة  احل دراسية أخرى مثلفي مر  األنموذجفاعلية دراسة  .۲

 . على مواد دراسية أخرى هتدراسأو  بنظر االعتبار
أو فيزياء أو الكيمياء دراسات مماثلة للدراسة الحالية في مواد دراسية اخرى كمادة ال إجراء .۳

 .الرياضيات



 املصادر

 

 

  املصادر العربية  -أوال :
 

: 
ً
 املصادر األجنبية -ثانيا

  

 

 
 



 
 المصادر 
 
 

۹۷ 
 

 : 
ً
 املصادر العربية أوال

 القران الكريم . - 
) : مستوى التفكير الناقد لدى طلبة التاريخ في كليتي اآلداب ٢٠٠١إبراهيم ، فاضل خليل ، ( .۱

) ، يناير ، ص ٣٨، العدد ( مجلة اتحاد الجامعات العربيةوالتربية بجامعة الموصل ، 
  . َعّمان) ، ٣٣٢-٢٧٤(

لتفكير من منظور تربوي ، تعريفه ، طبيعته ، مهاراته ، ا) : ٢٠٠٥إبراهيم ، مجدي ، ( .۲
 . ، دار الكتب للنشر والتوزيع والطباعة ، القاهرة ١، ط تنميته ، أنماطه 

، دار المسيرة  للنشر  ٧، ط  علم النفس التربوي) : ٢٠٠٩أبو جادو ، صالح محمد ، ( .۳
 . ّمانعَ والتوزيع والطباعة ، 

ط ، والتطبيق تعليم التفكير: النظرية :) ٢٠٠٧(  نوفل، رومحمد بك جادو، صالح محمد أبو .٤
 . ّمانعَ للنشر والتوزيع والطباعة ،  ، دار المسيرة١

، دار الثقافة للنشر  ١، ط  المناهج التربوية المعاصرة:  )٢٠٠٦(أبو حويج ، مروان ،  .٥
 . ّمانعَ والتوزيع ، 

تصويب التصورات الخطأ لبعض برنامج مقترح ل) : ٢٠٠٣أبو زيد ، لمياء شعبان أحمد ، (  .٦
مفاهيم االقتصاد المنزلي وفقًا للمدخل البنائي الواقعي وتعديل اتجاهات طالبات شعبة 

، ، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس التعلم االبتدائي بكلية التربية بسوهاج نحوه
 . ) القاهرة٢١٧-١٨٠) ، ص (٩٠دراسات في المناهج وطرق التدريس ، العدد (

   ى لذج البنائي في تدريس الرياضيات عمو النم أثر استخدا) : ٢٠٠٦، ( ملي، سودة ع أبو .۷
 ،  السابع األساسي بغزة فبة الصلط ىا لدهاالحتفاظ بو ي ومنظمات التفكير الر هام يةمتن
 . غزة ، ية معة اإلسالم، الجا)  غير منشورة ماجستير رسالة( 

) : أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي ٢٠١٢أحمد ، حازم مجيد وصاحب أسعد ويس ، ( .۸
مجلة سر من لدى طلبة المدارس الثانوية من وجهة نظر المدرسين والمدرسات والطلبة ، 

 . ) ، جامعة تكريت٢٨) ، العدد (٨، المجلد ( رأى
الستقصاء ا  أثر التدريس بنموذج ):٢٠٠١( عبد الكريم، سحر محمدنعيمة حسن و  أحمد، .۹

لطالب ة البيئي القضايا التحصيل والتفكير الناقد واالتجاه نحو بعض تنمية العادل في
 العلمي الخامس" المؤتمر ، الجمعية المصرية للتربية العلمية ، ثانوي الصف األول

 ). ٧٩١-٧٤٧( ) ، ص٢( شمس ، المجلد جامعة عين ، " التربية العلمية للمواطنة
 )STS(نموذجين تعليمييَّن على وفق مدخل ) : فاعلية ا٢٠٠٩سدي ، نعمة عبد الصمد ، (األ  .۱۰

في التحصيل وتنمية التفكير الناقد والقدرة في اتخاذ القرار لحل مشكالت بيئية لدى 
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 –كلية التربية ابن الهيثم ،  )( اطروحة دكتوراه غير منشورة،  طالبــات قسم علوم الحياة
    . جامعة بغداد ، بغداد

، دار الحكمة للطباعة  التقويم والقياس ) :١٩٩٠( ، ، مصطفى محمود وآخرون ماماإل  .۱۱
 . والنشر، بغداد

 طرائق تدريس) : ٢٠٠٩(أمبو سعيدي ، عبد اهللا بن خميس و سليمان محمد البلوشي ،   .۱۲
 . ّمانعَ ، ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  ١، ط  العلوم

 ، دار الحكمة الجتماعيةأصول تدريس المواد ا:  )١٩٩٢( ،وآخرون شاكر محمود ،ميناأل  .۱۳
 . والنشر، بغداد للطباعة

فاعلية نموذج االستقصاء العادل في تنمية فهم ) : ٢٠٠٦بابطين ، هدى محمد حسين ، (  .۱٤
   والقيم لدى طالبات الفرقة الثالثة  قضايا مستحدثات التقنية الحيوية والتفكير الناقد بعض

) ،  اطروحة دكتوراه غير منشورة( ،  بكلية التربية بمكة المكرمة أحياء ) ( تخصص
 . كلية التربية للبنات بمكة المكرمة

المشكلة  أثر استخدام إستراتيجية التعلم المتمركز حول:  ) ٢٠٠٨(  محمد ، برغوث، محمود  .۱٥
       ، بغزة على تنمية بعض المهارات في التكنولوجيا لطالب الصف السادس األساسي

 . ، غزة ، الجامعة اإلسالمية كلية التربية ، غير منشورة) اجستيرمرسالة  (
 ، بحث غير منشور ،  حول التربية العلمية والتكنولوجية) : ٢٠١٠بشير ، حسين ، (   .۱٦

1TUhttp://forum.stop55.com/290436.htmlU1T 
              خدام نموذج االستقصاء الدوري فعالية است) : ٢٠١٢(بعلي ، إبراهيم عبد العزيز ، ال .۱۷

            تالميذ  اسي في مادة العلوم لدىر والتحصيل الد تنمية بعض عمليات العلم في
 ، لألبحاث التربوية لمجلة الدوليةا،  بالمملكة العربية السعودية االبتدائي الصف الخامس

 )  . ٢٨٤- ٢٥٩، ص  ( ٣١العدد ،  العربية المتحدة  اتر جامعة اإلما

  ي تكنلوجيا التعليم لمعلمي الفصلفعالية برنامج مقترح ف ) :١٩٩٧( توفيق ، رؤوف عزمي ، .۱۸
 . ، كلية التربية ، جامعة عين شمس  الواحد  دراسات في المناهج وطرق التدريس

 ٣، ط  طرق التدريس العامة ، تخطيطها وتطبيقاتها التربوية) : ٢٠٠٩جابر ، وليد أحمد ، ( .۱۹
 . ّمانعَ ار الفكر ، ، د

، دار المسيرة للنشر  ٢، ط  أطر التفكير ونظرياته) : ٢٠١٠جابر، جابر عبد الحميد ، ( .۲۰
  . ّمانعَ والتوزيع والطباعة ، 

، دار الفكر  ٣، ط  تعليم التفكير مفاهيم وتطبيقات) : ٢٠٠٧جروان ، فتحي عبد الرحمن ، ( .۲۱
 ناشرون وموزعون .

http://forum.stop55.com/290436.html
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، دار المسيرة للنشر   ١، ط التحصيل الدراسي) : ٢٠١١(جاللي ، لمعان مصطفى ، ال .۲۲
 . ّمانعَ ، والتوزيع والطباعة 

،  أساسيات بناء االختبارات والمقاييس النفسية والتربوية) : ٢٠٠٥جلبي ، سوسن شاكر ، (ال .۲۳
 . ، مؤسسة عالء الدين ، دمشق ١ط 

ريس العلوم وأثره على ) : إسراع النمو المعرفي من خالل تد٢٠٠٢جندي ، أمينة السيد ، (ال .۲٤
تنمية التحصيل والتفكير االستداللي والناقد لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ، 

، المؤتمر العلمي السادس ( التربية العلمية وثقافة  الجمعية المصرية للتربية العلمية
 . ٦٠٨-٥٦٣) ، ص ص ٢المجتمع) ، المجلد (

 ، الرياض . ١، ط تعليم التفكير:   )١٩٩٩( حارثي ، إبراهيم بن أحمد مسلم ،ال .۲٥
الناقد  التفكير ثر طريقة االستكشاف الموجه في تنميةأ:  )٢٠٠٧(حسناوي ، شيماء عباس ، ال .۲٦

ماجستير غير منشورة )  رسالة(، لطالبات الصف الثاني المتوسط في مــادة علم األحياء
 .  جامعة بابل ، كلية التربية األساسية ،

 ةلمشكلالمتمركز حول التعلم التدريس بستراتيجية افاعلية ) : ٢٠١١، ( الحسني ، أرجوان خالد .۲۷
لمتوسط في مادة علم الثاني الصف التحصيل وتنمية عمليات العلم لدى طالبات افي 

 ) ، كلية التربية ، جامعة القادسية .(رسالة ماجستير غير منشورة،األحياء 
، كتاب الكتروني ،  في مجتمع المعرفة تدريب المعلم) : ٢٠٠١بشر ، ( بركات حسين ، هشام .۲۸

1TUwww.Kotobarabia.comU1T                                                                         
 . ٣،ط  محاضرات في طرائق تدريس التربية اإلسالمية ) :٢٠١٠حلس ، داوود بن درويش ، ( .۲۹
، دار  ١، ط نظرية وممارسة، التصميم التعليمي  : ) ١٩٩٩(  ، محمد محمود ، حيلةال .۳۰

 . ّمانالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عَ 
، دار المسيرة للنشر  ٣، ط مهارات التدريس الصفي ) :٢٠٠٩، ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۳۱

 . ّمانوالتوزيع والطباعة ، عَ 
دار  ، ٢، ط الفروق الفردية والتفوق العقلي ةسيكولوجي) : ٢٠٠٨خالدي ، أديب محمد ، (ال .۳۲

 . وائل للنشر والتوزيع ، َعّمان
 ، دار صفاء ،١ط ، طرائق التدريس الفعال : )٢٠١١( وآخرون ،، محمد سلمان  خزاعلةال  .۳۳

 . انمّ عَ 
 ، دار صفاء للطباعة ١، ط  اصول التربية ومبادئها) : ٢٠١٢علة ، محمد سلمان ، (خزاال  .۳٤

 . والنشر والتوزيع

http://www.kotobarabia.com/
http://www.kotobarabia.com/
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: فاعلية موقع الكتروني على التفكير البصري  ) ٢٠٠٦(  ،خزندار، نائلة وحسن مهدي ال  .۳٥
المؤتمر في الوسائط المتعددة لدى طالبات كلية التربية بجامعة األقصى،  والمنظومي

 . ، جامعة عين شمس" مناهج التعليم وبناء اإلنسان العربي" الثامن عشر العلمي
دار المسيرة للنشر ،  ٢، ط  تعليم العلوم للجميع) : ٢٠٠٨خطايبة ، عبد اهللا محمد ، (  .۳٦

 . ّمانوالتوزيع والطباعة ، عَ 
 الناقد التفكير أثر توظيف األحداث الجارية في تنمية مهارات : ) ٢٠٠٢( ، ، محمد  خوالدةال  .۳۷

 )غير منشورة ماجستير رسالة(  ، لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مبحث التاريخ
 . ّمانعَ ،  اليرموك ، جامعة

،  ١ط ،  مناهج البحث التربوي ) :١٩٩٠، (حسين عبد الرحمن  وأنورود ، عزيز حنا ، و دا  .۳۸
 . النشر ، بغدادو مطابع دار الحكمة للطباعة 

،  اختبار رافن للمصفوفات المتتابعة المقننة للعراقيين) : ١٩٨٣دباغ ، فخري وآخرون (ال  .۳۹
 . الموصل مطبعة جامعة الموصل ،

القياس والتقويم في العملية ) : ٢٠٠٥(حسان عليوي وعدنان محمود المهداوي ، إدليمي ، ال  .٤۰
 . ، مكتبة أحمد الدباغ للطباعة ، بغداد٢، ط التعليمية

في  أثُر استخدام أنموذجي ميرل وريجيليوث الموسع) : ٢٠٠٥دليمي ، خالد جمال حمدي ، (ال  .٤۱
أطروحة ، (  تحصيل طالب الصف الرابع العام وتنمية تفكيرهم الناقد في مادة التاريخ

 . ، بغداد جامعة بغداد ،كلية التربية ابن رشد  ) ، دكتوراه غير منشورة
، دار  ة وممارسته العمليةالبحث العلمي أساسياته النظري ) :٢٠٠٠، (دويدي ، رجاء وحيد   .٤۲

 . الفكر المعاصر ، بيروت
، مكتبة المجتمع العربي للنشر  ١، ط  علم النفس التربوي) :٢٠٠٨ربيع ، هادي مشعان ، (  .٤۳

 . ّمانعَ والتوزيع ، 
الكويت  ، مؤسسة الموسوعة العلمية للتربية:  ) ٢٠٠٤( ، بشير صالح وآخرون ،  رشيديال  .٤٤

 . ، الكويت للتقدم العلمي
التفكير الناقد والتفكير اإلبداعي ، تعلمها وتعليمها للرقي ) : ٢٠١١ريان ، محمد هاشم ، ( .٤٥

 . كويت ، ال، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  ١، ط  الحضاري والتقدم العلمي
مفاهيم وتطبيقات في التقويم والقياس  : )٢٠٠٩( ،  زاملي ،علي عبد جاسم وآخرونال  .٤٦

 . الكويت للنشر ،فالح مكتبة ال، ١ط ، التربوي
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التفكير    ) : أثر استخدام الحاسب اآللي في تنمية٢٠٠٧زرنوقي ، ندى بنت ناجي ، (  .٤۷
 االبتكاري والتحصيل الدراسي في مقرر الفيزياء لدى طالبات الصف الثاني الثانوي بمدينة

 ، كلية التربية ، جامعة ام القرى .  رسالة ماجستير غير منشورة ) (جدة ،
 سيكولوجية التدريس الصفي) :  ٢٠٠٧ل ، عماد عبد الرحيم وشاكر عقله المحاميد ، ( زغو ال .٤۸

 . ّمانعَ للنشر والتوزيع والطباعة ،  دار المسيرة،  ١، ط 
التعلم والتدريس من   منظور ) : ٢٠٠٣زيتون، حسن حسين ، وكمال عبد الحميد زيتون ، (  .٤۹

  . لقاهرةمكتبة عالم الكتب ، ا،  ١، ط النظرية البنائية
       المجلد  ،٢، ط  رؤية منظومية –تصميم التدريس:  )٢٠٠١، ( زيتون، حسن حسين  .٥۰

 .  ، القاهرةمكتبة عالم الكتب األول، 
 دار الشروق للنشر،  ٣ط  ، أساليب تدريس العلوم: ) ١٩٩٩( ، زيتون، عايش محمود .٥۱

 . ّمانعَ والتوزيع ، 
دار  ، النظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العلوم :) ٢٠٠٧، ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .٥۲

 . ّمانعَ والتوزيع ،  الشروق للنشر
مكتبة ، ١ط ،  تدريس العلوم للفهم، رؤية بنائية : ) ٢٠٠٢( ، زيتون، كمال عبد الحميد   .٥۳

 . ، القاهرةلكتب عالم ا
، دار الجنادرية  ١، ط  اصول وطرائق تدريس العلوم) : ٢٠١٠سبيتان ، فتحي ذياب ، (   .٥٤

 . ّمانعَ للنشر والتوزيع ، 
، دار وائل  ١، ط  تعليم التفكير في المنهج المدرسي) : ٢٠٠٥سرور ، ناديا هايل ، (ال .٥٥

 . َعّمانللنشر والتوزيع ، 
  َعّمان. ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، ريس مهارات التفكير: تد ) ٢٠٠٣( ،  ، جودت سعادة .٥٦
، دار الشروق ٢، ط أساليب تدريس الدراسات االجتماعية:  )٢٠٠٠( ، حمدأسكران، محمد ال .٥۷

 . ّمانللنشر والتوزيع ، عَ 
،  ٣، ط علم األحياء للصف الثاني المتوسط،  )٢٠١٢، (سلمان، شهاب احمد وآخرون  .٥۸

 ال ما قبل الطباعة ، بغداد .المركز التقني ألعم
التفكير الناقد واإلبداعي _ إستراتيجية التعلم ) : ٢٠٠٦سليتي ، فراس محمود مصطفى ، (ال .٥۹

 . ، عالم الكتب الحديث ، إربد ١، ط  التعاوني في تدريس المطالعة والنصوص األدبية
الرتبة في تحصيل فاعلية التدريس بمهارات التفكير عالي ) : ٢٠١٢شامي ، عالء أحمد ، (ال  .٦۰

مادة علم األحياء وكفاية التمثيل المعرفي وتنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع 
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 جامعة بغداد ، بغداد –كلية التربية ابن الهيثم ، )اطروحة دكتوراه غير منشورة، (العلمي
.  

مجلة العناصر األساسية في التدريس الناجح ، ) : ٢٠٠٤( ،شمري ، هناء خضير ال   .٦۱
مركز تطوير طرائق التدريس والتدريس الجامعي ، جامعة بغداد ، ، العدد األول  الجامعي

. 
  ة التعلم التعاوني وطريقة قثر استخدام طريأ : )٢٠٠٠( ، شياب ، فايز محمد فنديال  .٦۲

 في مادة األساسيالمناقشة الجماعية في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر 
 . جامعة بغداد، ابن رشد  -، كلية التربية ) غير منشورةدكتوراه اطروحة ( الجغرافية ، 

للطباعة  ، دار الفكر ١، ط  ُأُسس التربية) : ١٩٨٩صالح ، ذياب هندي وآخرون ، (   .٦۳
 . ّمانعَ والنشر والتوزيع ، 

،  ١، ط يةمبادئ القياس والتقويم في الترب) : ١٩٩٩ظاهر ، زكريا محمد وآخرون ، ( ال  .٦٤
 . ّمانعَ مكتبة دار الثقافة ، 

األنماط المنهجية ) : ٢٠٠٧(عبد الرحمن ، أنور حسين وعدنان حقي شهاب زنكنه ،   .٦٥
 . ، بغداد ١ط ،  وتطبيقاتها في العلوم اإلنسانية والتطبيقية

، ط  العلوم االتجاهات الحديثة في تدريس : ) ٢٠٠١( مصطفى ، ، عبد السالم  عبد السالم  .٦٦
 . ، القاهرة دار الفكر العربي، ١

دار الفكر العربي،  ،  ١ ، ط: تدريس العلوم ومتطلبات العصر) ٢٠٠٦،(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   .٦۷
 . القاهرة

       فيجوتسكي  لنظرية بياجيه فاعلية التدريس وفقاً  :)  ٢٠٠٠(  محمد ، عبد الكريم ، سحر  .٦۸
 االستداللي الشكلي لدى طالبات في تحصيل بعض المفاهيم الفيزيائية والقدرة على التفكير

للتربية العلمية   المؤتمر العلمي الرابع ، الجمعية المصرية للتربيةالصف األول الثانوي ، 
 . ) ، القاهرة١( ، جامعة عين شمس ، المجلد  للجميع

مكتبة  ،١ط ، التفكير والمنهاج المدرسي : )٢٠٠٣(،  يل عفانةعبيد ، وليم وعزو إسماع  .٦۹
 . كويت ، ال عللنشر والتوزيالفالح 

، دار ٦، ط البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه) : ١٩٩٨ (  عبيدات ، ذوقان وآخرون ،  .۷۰
 . ّمانعَ الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، 

نمية مهارات التفكير ، نماذج نظرية ت) : ٢٠٠٩عتوم ، عدنان يوسف وآخرون ، ( ال  .۷۱
 . ّماندار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عَ ،  ٢، ط  وتطبيقات عملية
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۱۰۳ 
 

اكتساب  في K.W.L اتيجيةر أثر استخدام إست) : ٢٠١٢عرام ، ميرفت سليمان عبد اهللا ، ( .۷۲
،             لدى طالبات الصف السابع األساسيفي العلوم ات التفكير الناقد ر ومها المفاهيم

 . ) ، الجامعة اإلسالمية ، غزة اطروحة دكتوراه غير منشورة( 
، دار المسيرة  ٢، ط  طرق وأساليب تدريس العلوم) : ٢٠٠٢عطا اهللا ، ميشيل كامل ، ( .۷۳

 . ّمانعَ للنشر والتوزيع والطباعة ، 
، دار  المسيرة للنشر  ١، ط  طرق وأساليب تدريس العلوم) : ٢٠١٠، ( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۷٤

 . ّمانعَ والتوزيع والطباعة ، 
، فلسطين   دليل طرائق التدريس) : ٢٠١٠عطوة ، زاهر وآخرون ، ( .۷٥

1TU.pdfMethods_Teachingf/birzeit/www.tep.ps/userfiles/file/qiU1T 
، دار  ١، ط اإلستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال) : ٢٠٠٨(عطية ، محسن علي ،  .۷٦

 .  ّمانعَ والنشر والتوزيع ،  للطباعةصفاء 
، دار المناهج للنشر  ١، ط ليم ُاسس التربية الحديثة ونظم التع) : ٢٠١٠(،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۷۷

  . والتوزيع ، َعّمان
، دار الفكر ١، طالقياس والتقويم التربوي والنفسي) : ٢٠٠٠عالم ، صالح الدين محمود ، ( .۷۸

 . العربي ، القاهرة
للنشر  دار المسيرة،  ١، ط التربية العلمية وتدريس العلوم) : ٢٠٠٣، (محمد السيد ، علي  .۷۹

  . ّمانعَ والتوزيع والطباعة ، 
 ، دار ومكتبة اإلسراء . التربية العلمية وتدريس العلوم) : ٢٠٠٨(،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۸۰
للنشر   ، دار المسيرة ١، ط موسوعة المصطلحات التربوية:  )٢٠١١(،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .۸۱

  . ّمانعَ ، والتوزيع والطباعة 
األحداث ء الموجه مع اثر استخدام طريقة االستقص: أ )١٩٩٩، ( عنبكي، سندس جدوعال .۸۲

رسالة ماجستير غير (، الناقد لدى الطالبات في مادة التاريخ الجارية في تنمية التفكير
 . )، بغداد منشورة

، دار  ٢ط ، قويم في العملية التدريسيةالقياس والت  :) ١٩٩٨، ( حمد سليمانأعودة ،   .۸۳
 .           ربدإ،  األمل

 ، دار الثقافة للنشر ١، ط مقدمة في تدريس التفكير : )٢٠٠٩(غانم ، محمود محمد ،   .۸٤
 . َعّمانوالتوزيع ، 

،  تعليم التفكير ، مفهومه وتوجهاته المعاصرة) : ٢٠٠٧غريري ، سعدي جاسم عطية ، ( ال  .۸٥
 . لوطنية ، بغداد، المكتبة ا ١ط 

http://www.tep.ps/userfiles/file/qif/birzeit/Teaching_Methods.pdf
http://www.tep.ps/userfiles/file/qif/birzeit/Teaching_Methods.pdf
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 . ، األردن١، ط كفيات التدريس) : ٢٠٠٣(الفتالوي ، سهيلة ،  .۸٦
        التربية االستقصائية ، اصولها النظرية وتطبيقاتها ) : ١٩٩٢فنيش ، أحمد علي ، (ال .۸۷

 ، الهيئة القومية للبحث العلمي ، طرابلس .  ٢، ط  العملية
تنمية اإلبداع ) : ٢٠١١الصافي ، (قارة ، سليم محمد شريف وعبد الحكيم محمود   .۸۸

 . ّمانعَ ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  ١، ط  والمبدعين من منظور متكامل
   اتجاهات حديثة للبحث في تدريس العلوم والتربية العلمية   : )٢٠١١(، قرني، زبيدة محمد   .۸۹

 . المكتبة المصرية للنشر ، ١ ط ،قضايا بحثية ورؤى مستقبلية 
 دار الشروق،  ٢، ط  نماذج التدريس الصفي:  )١٩٩٨(يوسف ونايفة قطامي ، قطامي،   .۹۰

 . ّمانعَ للنشر والتوزيع  ، 
 . ّمانعَ والتوزيع ،  للنشر وائلدار ،  ١ط ، االستقصاء :  )٢٠١١(قطيط ، غسان يوسف ،   .۹۱
العدد ،  مجلة رسالة المعلمدراسات حديثة حول التفكير الناقد ، ) : ٢٠٠٠(قيسي ، هند ، ال  .۹۲

  . ، وزارة التربية والتعلم ، َعّمان )٤٠(، المجلد ) ٣(
،  ٣، ط  اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس) : ٢٠٠٦كوجك ، كوثر حسين ، (   .۹۳

 . عالم الكتب ، القاهرة
معجم المصطلحات التربوية ) : ١٩٩٩اللقاني ، أحمد حسين وعلي أحمد الجمل ، ( .۹٤

 ، عالم الكتب ، القاهرة . ٢، ط تدريس المعرفة في المناهج وطرق ال
، دار الفجر  ١، ط  اتجاهات حديثة في تعليم وتعلم العلوم) : ٢٠١٠مازن ، حسام محمد ، ( .۹٥

 .  للنشر والتوزيع ، القاهرة
 ) : المدخل المنظومي وبعض نماذج التدريس القائمة ٢٠٠٤(  ى عبد الصبور ،محمد ، من .۹٦

-٣" والتعلم  " المدخل المنظومي في التدريس ربي الرابعالمؤتمر الععلى الفكر البنائي ، 
 . ، القاهرةبريل  ، جامعة عين شمس أ ٤

 ،في طرائق التدريس العامة  أساسيات :) ١٩٩١(، محمد  د ماهر و مجيد مهديوو محمد، دا .۹۷
 . دار الحكمة للطباعة والنشر، الموصل

 ، دار المعرفة اته وتطبيقاتهالتعلم ، ُأسسه ونظري) : ٢٠١٠محمود ، إبراهيم وجيه ، ( .۹۸
 الجامعية للطبع والنشر والتوزيع . 

، عالم الكتب للنشر والتوزيع  ١، ط  تفكير بال حدود) : ٢٠٠٦محمود ، صالح الدين عرفه ، ( .۹۹
 . والطباعة ، القاهرة

االختبارات والمقاييس في العلوم النفسية ) : ٢٠٠٢مراد ، صالح أحمد وأمين علي سليمان ، ( .۱۰۰
 ، دار الكتاب الحديث . بوية خطوات إعدادها وخصائصهاوالتر 
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۱۰٥ 
 

،  ٤، ط طرائق التدريس العامة ) : ٢٠٠٢( مرعي ، توفيق احمد و محمد محمود الحلية ،  .۱۰۱
 . ّمانعَ دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، 

دار ،  ١، ط القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ) :٢٠٠٠، (ملحم ، سامي محمد  .۱۰۲
  .           ّمانعَ للنشر والتوزيع والطباعة ،  سيرةالم

، دار  ١، ط  دراسات في سيكولوجية التفكير أساليبه وأنواعه) : ٢٠١٠موسوي ، رضا ، (ال  .۱۰۳
 . الشؤون الثقافية العامة ، بغداد

، دار غيداء  ١، ط  أساليب تدريس الرياضيات المعاصرة) : ٢٠١١ناطور ، نائل جواد ، (ال  .۱۰٤
 . َعّمانلتوزيع ، للنشر وا

، دار الشروق  ١، ط أساسيات القياس في العلوم السلوكية) :  ٢٠٠٤نبهان ، موسى ، (ال  .۱۰٥
 . ّمانعَ  ، والتوزيعللنشر 

   ، دار الفكر العربي، المدخل في تدريس العلوم) : ١٩٩٩( ، ، أحمد وآخرون نجديال  .۱۰٦
 .القاهرة  

بة مدارس التعليم األساسي من وجهة نظر تقويم تجر :  )٢٠٠٥( نجم ، سبهان يونس مجيد ،ال .۱۰۷
(رسالة ماجستير غير أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية ومدراء المدارس والمشرفين ، 

 ) ، كلية التربية األساسية ، جامعة الموصل . منشورة
 . ّمان، عَ  ، مؤسسة الرسالة ٥، ط علم النفس التربوي : )١٩٩٨، ( نشواتي، عبد المجيد .۱۰۸
العلمي  ، مطبعة المجمع مدخل إلى علم النفس: ) ٢٠٠٤( ،طه و صباح العجيلي  نعيمي ،ال .۱۰۹

 . بغداد، 
         دار الشروق للنشر،  ٣، ط  مقدمة في علم النفس:  )١٩٩٨(، ، راضي  وقفيال .۱۱۰

 . ّمانعَ  ،  التوزيعو 
في  ) : أثر استخدام طريقة المشروع٢٠١١يونس ، وفاء محمود و زياد عبد الغني أحمد ، (  .۱۱۱

تحصيل طلبة الصف الثاني في معهد إعداد المعلمين في مادة علم األحياء وتنمية 
 ) .  ٣) ، العدد (١٨، المجلد ( مجلة التربية والتعليممهارات تفكيرهم الناقد ، 

 : 
ً
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 )  ١ملحق ( 
 المستوى العلمي للطالب أسماء مشرفي االختصاص والمدرسين الذين ناقشهم الباحث بخصوص 

 مكان العمل االسم  ت

 مديرية تربية الديوانية محمد حسين المشرف االختصاص / جبار ١

 مديرية تربية الديوانية / كميلة نعيم صالمشرف االختصا ٢

 الجمهورية للبنين ثانوية المدرس / عباس فاضل   ٣

 ثانوية الجمهورية للبنين مجيد حميدالمدرس /  ٤

 للبنين األمل متوسطة شمران المدرس / قاسم طالب ٥

 للبنين الحسين (ع) متوسطة المدرس / محمد حسن سلمان ٦

 للبنين الحكيم متوسطة المدرس / مثنى صارم  ٧

 نللبني متوسطة حمورابي المدرسة / أمجاد عبد اهللا ٨

 للبنين الحكيم متوسطة المدرس / أسيل أمجد   ٩

 متوسطة الحسن للبنين المدرس / ماهر عبد اهللا جواد ١٠

 متوسطة الرحمن للبنين المدرس / حيدر عالوي حسين ١١

 ثانوية أبي تراب المطورة للبنين حيدر عدنانالمدرس /  ١٢

 متوسطة الجزائر للبنين ميري جحيجيحالمدرس /  ١٣

 متوسطة األقصى للبنين لمدرس / عمار فالح حسن ا ١٤
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 ) كتاب تسهيل مهمة ٢ملحق ( 
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 )  بيانات متغيرات التكافؤ لطالب المجموعة التجريبية   ٣ملحق (  
العمر  ت

الزمني 
 باألشهر

درجة 
اختبار 
 الذكاء

درجة 
األحياء 
لنصف 
 السنة

درجة اختبار 
 ير الناقد التفك

العمر  ت
الزمني 
 باألشهر

درجة 
اختبار 
 الذكاء

درجة 
األحياء 
لنصف 
 السنة

درجة اختبار 
 التفكير الناقد

٣٦ ٥٥ ٢٥ ١٨٢ ٢٤ ٢٥ ٧٠ ٣٤ ١٧٠ ١ 
٣٥ ٩٣ ٣٣ ١٥٨ ٢٥ ٣١ ٣٠ ٣٢ ١٧١ ٢ 
٣٤ ٥١ ٢٩ ١٨٢ ٢٦ ٣٢ ٢٠ ٣٤ ٢٠١ ٣ 
٣٣ ٣٨ ٢٩ ١٩٤ ٢٧ ٣٤ ٣٧ ٣٣ ١٩٦ ٤ 
٣٤ ٣٨ ٣٢ ١٦٦ ٢٨ ٣٢ ٦٧ ٣٠ ١٦٧ ٥ 
٣٥ ٥٢ ٢١ ١٦٠ ٢٩ ٣٢ ٦٠ ٣١ ٢٠١ ٦ 
٣٤ ٥٧ ٢٣ ١٥٨ ٣٠ ٣٦ ٣٩ ٢٨ ١٨٩ ٧ 
٣٤ ٩٠ ٣٦ ١٦٦ ٣١ ٣٥ ٥٢ ٢٩ ١٦٦ ٨ 
٢٦ ٥٥ ٣٥ ١٦٥ ٣٢ ٣٠ ٥٥ ٣١ ١٧٢ ٩ 
٣٠ ٤٤ ٣١ ١٨٠ ٣٣ ٣١ ٨٧ ٣٣ ١٧٠ ١٠ 
٣٨ ٥٥ ٢٦ ١٦١ ٣٤ ٣٥ ٧١ ٣٥ ١٦٨ ١١ 
٣٢ ٤٢ ٣٢ ١٧٢ ٣٥ ٣٢ ٦٣ ٢٣ ١٩١ ١٢ 
٣٨ ٥٥ ٣١ ١٦٨ ١٣      
٣٣ ٤٦ ٣٤ ١٧٧ ١٤      
٣٠ ٤٠ ٣٣ ١٩٩ ١٥      
٣٣ ٤٢ ٢٦ ١٨٤ ١٦      
٣٤ ٤٨ ٣٢ ١٩٥ ١٧      
٢٥ ٧٥ ٣٧ ١٨١ ١٨      
٣٠ ٣٣ ٣٨ ١٨٩ ١٩      
٢٤ ٦١ ٢٢ ١٧٠ ٢٠      
٢٧ ٣٧ ٢٧ ١٧١ ٢١      
٣٠ ٧٩ ٣٥ ١٧١ ٢٢      
٣٤ ٤٧ ٢٩ ١٧٣ ٢٣      
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 )  بيانات متغيرات التكافؤ لطالب المجموعة الضابطة  ٤ملحق (  
العمر  ت

الزمني 
 باألشهر

درجة 
اختبار 
 الذكاء

درجة 
األحياء 
لنصف 
 السنة

درجة اختبار 
 التفكير الناقد

العمر  ت
الزمني 
 باألشهر

درجة 
اختبار 
 الذكاء

درجة 
األحياء 
لنصف 
 السنة

درجة اختبار 
 التفكير الناقد

٢٩ ٤٤ ٣٢ ١٦٩ ٢٤ ٣٥ ٤٢ ٢٤ ١٧٤ ١ 
٣٢ ٣٩ ٣٠ ١٥٨ ٢٥ ٣٥ ٣٧ ٢٧ ١٧٣ ٢ 
٣٤ ٥٥ ٣٤ ١٦١ ٢٦ ٢٥ ٦٣ ٢٩ ١٥٨ ٣ 
٣٢ ٤٤ ٣٣ ١٨٠ ٢٧ ٣١ ٣٨ ٢٨ ١٦٧ ٤ 
٢٥ ٨٩ ٣٩ ١٥٨ ٢٨ ٣١ ٤٨ ٣٠ ١٦٩ ٥ 
٣١ ٤٧ ٣١ ١٦٢ ٢٩ ٣٠ ٤٣ ٣١ ١٦٠ ٦ 
٣٠ ٥٠ ٢٦ ١٦٣ ٣٠ ٣٢ ٥٩ ٣٣ ١٦٣ ٧ 
٣٣ ٢٩ ٢٨ ١٦١ ٣١ ٣٦ ٣٩ ٢٨ ١٩٤ ٨ 
٣١ ٢٨ ٣١ ١٩٤ ٣٢ ٣٦ ٣٤ ٢٩ ١٨٢ ٩ 
٣٠ ٥٥ ٣٥ ١٦٨ ٣٣ ٣١ ٩٠ ٣٧ ١٧٢ ١٠ 
٣٢ ٥٠ ٣٦ ١٩٥ ٣٤ ٣٠ ٥٣ ٣١ ١٥٨ ١١ 
٣٥ ٩٢ ٤١ ١٦٤ ٣٥ ٣٢ ٧٣ ٣٣ ١٦٤ ١٢ 
٣٦ ٤٤ ٣٠ ١٩٤ ١٣      
٣٢ ٥٥ ٣٠ ١٨٠ ١٤      
٢٥ ٥٦ ٣٧ ١٦٩ ١٥      
٢١ ٥١ ٣١ ١٩٨ ١٦      
٣٣ ٣٨ ٢٩ ٢٠٠ ١٧      
٣٥ ٥٧ ٣١ ١٦٣ ١٨      
٣٦ ٣١ ٢٤ ١٨١ ١٩      
٣٤ ٦٠ ٣٤ ١٦١ ٢٠      
٣٦ ٣٧ ٢٨ ١٨٨ ٢١      
٣١ ٥١ ٢٤ ١٧٠ ٢٢      
٢٨ ٦١ ٣٨ ١٥٨ ٢٣      
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 ) أسماء السادة المحكمين واختصاصهم ومكان العمل ونوع االستشارة٥ملحق (
 تبار التحصيلياالخ -اختبار التفكير الناقد     د -الخطط التدريسية   ج -األغراض السلوكية   ب -أ

 مكان العمل التخصص االسم ت
 نوع االستشارة

 د ج ب أ

١ 
      أ.د.أحمد عبد الزهرة 

 العكيلي    
طرائق تدريس علوم 

 الحياة
الجامعة المستنصرية / كلية 

 التربية األساسية
× × × × 

  ×  × جامعة القادسية / كلية التربية طرائق تدريس التاريخ أ.د. حسين هاشم هندول ٢
  ×   جامعة القادسية / كلية التربية علم النفس التربوي أ.د. عبد العزيز حيدر ٣

٤ 
    أ.د. عبد الكريم عبد 

 الصمد السوداني    
طرائق تدريس علوم 

 الحياة
 × × × × جامعة القادسية / كلية التربية

٥ 
  فاطمة عبد األمير أ.د. 
 الفتالوي    

طرائق تدريس علوم 
 الحياة

جامعة بغداد/كلية التربية ابن 
 الهيثم

× × × × 

 ×    جامعة القادسية / كلية التربية البيئة والتلوث أ.د. فؤاد منحر علكم ٦

 طرائق تدريس العلوم أ.د. ناجح كريم السلطاني ٧
جامعة كربالء / كلية التربية 

 للعلوم الصرفة
×  ×  

 طرائق تدريس الفيزياء أ.د يوسف فاضل ٨
المستنصرية / كلية  الجامعة

 التربية األساسية
× × × × 

 طرائق تدريس العلوم أ.د. يوسف فالح محمد ٩
الجامعة المستنصرية / كلية 

 التربية األساسية
× × × × 

 ×    جامعة القادسية / كلية التربية حيوانفسلجة  أ.م.د. حسين خضير ١٠
 ×    ادسية / كلية التربيةجامعة الق البيئة والتلوث أ.م.د. عبد األمير سمير ١١

 ءياكيمطرائق تدريس ال عبد الرزاق شنين أ.م.د. ١٢
التربية  كلية / جامعة الكوفة

 للبنات
× × × × 

  ×   جامعة القادسية / كلية التربية علم النفس التربوي أ.م.د. علي صكر جابر ١٣

١٤ 
فاضل عبيد  أ.م.د.

 يلشمر ا
 طرائق تدريس العلوم

كلية التربية جامعة كربالء / 
 للعلوم الصرفة

×  ×  

١٥ 
  نعمة عبد الصمد أ.م.د. 
 األسدي     

طرائق تدريس علوم 
 الحياة

التربية  كلية / جامعة الكوفة
 للبنات

 × × × 

 × × × × جامعة القادسية / كلية التربية طرائق تدريس الفيزياء طفانگأ.م.د. هادي  ١٦

 م .د إحسان حميد ١٧
 طرائق تدريس علوم

 الحياة
 × × × × جامعة القادسية / كلية التربية

 ×    جامعة القادسية / كلية التربية فسلجة حيوان أحمد جاسم حسن م .د ١٨
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  ×   جامعة القادسية / كلية التربية قياس وتقويم حمد عمارأ م .د ١٩
 ×    جامعة القادسية / كلية التربية فسلجة حيوان ظافر عبد الكاظم م .د ٢٠

٢١ 
عبد  م .د عالء احمد

 الواحد
طرائق تدريس علوم 

 الحياة
 × × × × جامعة القادسية / كلية التربية

 محمد م .د علي رحيم ٢٢
طرائق تدريس علوم 

 الحياة
 × × × × جامعة القادسية / كلية التربية

 شنيف م .د مازن ثامر ٢٣
طرائق تدريس علوم 

 الحياة
 × × × × جامعة القادسية / كلية التربية

 × × × × جامعة القادسية / كلية التربية طرائق تدريس الفيزياء م .د محسن طاهر مسلم ٢٤

٢٥ 
      مصطفى نعيم  م.د.
 الياسري    

علم النفس التربوي / علم 
 نفس النمو

  ×   جامعة القادسية / كلية التربية

 × × × × / كلية التربيةجامعة القادسية  طرائق تدريس الفيزياء م .د مهند عبد الحسن  ٢٦

 طرائق تدريس العلوم م .م دينا جعفر صادق ٢٧
جامعة كربالء / كلية التربية 

 للعلوم الصرفة
×  ×  

 م .م قاسم طالب شمران ٢٨
طرائق تدريس علوم 

 حياةال
 × × × × مديرية تربية الديوانية

 ×    جامعة القادسية / كلية التربية حشرات محمد صالح م .م ٢٩

 مصطفى زهير م .م ٣٠
طرائق تدريس علوم 

 الحياة
 × × × × جامعة القادسية / كلية التربية

 ×  × × مديرية تربية الديوانية علوم حياةمشرف تربوي/  محمد حسين جبار ٣١

 كميلة نعيم ٣٢
علوم مشرفة تربوية / 

 حياة
 ×  × × مديرية تربية الديوانية
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 حكمين في مدى صالحية األغراض السلوكيةاستبانة آراء الم) ٦ملحق (
 بسمه تعالى

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  
 جامعة القادسية  
 كلية التربية   
 قسم العلوم التربوية والنفسية  

 م / استبانة آراء المحكمين في مدى صالحية األغراض السلوكية
 

 المحترم …………………………………..…. االستاذ الفاضل 
 عليكم ورحمة اهللا وبركاته السالم 
فاعليـــة التـــدريس بـــانموذج االستقصـــاء العـــادل فـــي يـــروم الباحـــث إجـــراء بحثـــه الموســـوم  (      

) ويتطلــب ذلــك التحصــيل و التفكيــر الناقــد لــدى طــالب الصــف الثــاني المتوســط فــي علــم األحيــاء
 صياغة أغراض سلوكية للموضوعات التي ستدرس في أثناء التجربة. 

النظر لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة علميــة ودرايــة فــي هــذا المجــال يضــع الباحــث بــين أيــديكم وبــ      
) مـن كتـاب علـم األحيـاء ،  ٩،  ٨،  ٧األغراض السلوكية التي صاغها للفصول الثالثـة األخيـرة ( 

لتقدير مدى صـالحيتها ومالءمتهـا لموضـوعات التجربـة مـن عـدم صـالحيتها ، وحـذف أو تعـديل أو 
 ترونه مناسبًا . إضافة ما 

                              
 ولكم جزيل الشكر واالمتنان

                                                   
                                                      

                                                             
 الباحث                                                                                     
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 الالفقريات -الفصل السابع / عالم الحيوان 

 صالح المستوى الغرض السلوكي : جعل الطالب قادرًا على أن : ت
غير 
 صالح

يحتاج 
إلى 
 تعديل

    تذكر يذكر أحد الصفات العامة للحيوانات ١

    فهم ر ميزتين للحيوانات غير موجودة في النباتات يذك  ٢

    فهم يعرف التناظر باسلوبه الخاص ٣

يعطي مثال عن حيوان ذا تناظر جانبي من البيئة  ٤
 المحلية

    تطبيق

يصنف الحيوانات تبعًا لدرجة تطورها كما ورد في  ٥
 الكتاب 

    تذكر

    تذكر يعدد الصفات العامة لالسفنجيات  ٦

    تذكر يعطي مثال عن االسفنجيات ورد في الكتاب  ٧

    فهم يصف تركيب اإلسفنج البسيط ٨

    فهم  يحدد وظيفة الفتحات الجانبية في اإلسفنج البسيط ٩

    تذكر يوضح طرق التكاثر في اإلسفنج  ١٠

يحدد التجويف المركزي على شكل أصم يمثل تركيب  ١١
 اإلسفنج البسيط .

    تطبيق

    تذكر يعدد الصفات العامة للالسعات  ١٢

    فهم يبين األهمية العلمية لدراسة الالسعات ١٣

    تذكر  يذكر وظيفة الخاليا الالسعة في الهايدرا  ١٤

يحدد المجسات على شكل أصم يوضح التركيب الداخلي  ١٥
 للهايدرا 

    تطبيق

    تذكر يوضح طرق التكاثر في الهايدرا  ١٦

    تحليل يقارن بين اإلسفنج والهايدرا  ١٧
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    فهم يعلل تسمية الديدان المسطحة بهذا االسم ١٨

    تذكر يعدد الصفات العامة لشعبة الديدان المسطحة ١٩

    فهم يبين أهم ميزة تطورية للديدان المسطحة  ٢٠

        تذكر  يعدد الصفات العامة لدودة األكياس المائية  ٢١

     تحليل ميز بين القطع الجسمية لدودة األكياس المائية ي ٢٢

يصف مخاطر انفجار الكيس المائي داخل جسم  ٢٣
 اإلنسان

    فهم 

    فهم  يفسر وجود األشواك في جنين دودة األكياس المائية  ٢٤

    تذكر  يشرح دورة حياة دودة األكياس المائية   ٢٥

     تقويم لكالب السائبة في المدن  يقترح حًال للحد من انتشار ا ٢٦

يعطي رأيه حول ظاهرة ذبح الحيوانات وبيع لحومها  ٢٧
 على قارعة الطريق 

    تقويم 

    تذكر يذكر أعراض اإلصابة بدودة األكياس المائية  ٢٨

    تركيب يقترح حًال لتقليل نسبة اإلصابة  بديدان األكياس المائية ٢٩

    تذكر ة لشعبة الديدان الخيطية يعدد الصفات العام ٣٠

    فهم  يبين أهم ميزة تطورية في شعبة الديدان الخيطية ٣١

    تحليل يقارن بين الديدان الخيطية والديدان المسطحة  ٣٢

    تذكر يحدد وظيفة طبقة الكيوتكل في الديدان الخيطية ٣٣

    فهم يبين أهمية التجويف الداخلي للديدان الخيطية  ٣٤

    تذكر  يعطي مثاًال عن الديدان الخيطية ورد في الكتاب  ٣٥

    فهم يصف دودة اإلسكارس  ٣٦

    تذكر يوضح التكاثر في اإلسكارس ٣٧

    تحليل يقارن بين ذكر وانثى اإلسكارس ٣٨
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    تذكر  يذكر طرق الوقاية من دودة اإلسكارس  ٣٩

    فهم سميعلل تسمية الديدان الحلقية بهذا اال ٤٠

    تذكر يعدد الصفات العامة للديدان الحلقية  ٤١

    فهم   يذكر أهم ميزة تطورية في الديدان الحلقية  ٤٢

    فهم  يعلل تسمية جهاز الدوران في الديدان الحلقية بالمغلق ٤٣

    تحليل يقارن بين الديدان الحلقية والديدان الخيطية  ٤٤

    فهم يصف دودة األرض ٤٥

    تذكر يذكر وظيفة السرج  ٤٦

    تذكر يذكر الفائدة االقتصادية لدودة األرض ٤٧

    تذكر يحدد موقع السرج ٤٨

يحدد األمعاء على شكل أصم لمقطع عرضي لدودة  ٤٩
 األرض

    تطبيق

    تذكر يعدد الصفات العامة للرخويات  ٥٠

    فهم وحيعلل تسمية جهاز الدوران في النواعم بالمفت ٥١

يبين أهم المميزات التطورية للرخويات عن الديدان  ٥٢
 الحلقية

    فهم

    فهم يعرف اللؤلؤ باسلوبه الخاص ٥٣

    تذكر يذكر أهمية الصدفة  ٥٤

    تذكر يعرف الجبة  ٥٥

يحدد الجبة على شكل أصم يوضح التركيب الداخلي  ٥٦
 للقوقع

    تطبيق

    تطبيق يات لم يرد في الكتاب يعطي مثاًال عن الرخو  ٥٧

    تذكر  يعرف المضيف الوسطي ٥٨

    تذكريذكر المضيف الوسطي لدودة بلهارزيا البول الدموي في  ٥٩
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 العراق

    تذكر يذكر الصفات العامة للمفصليات  ٦٠

يقارن بين الصفات التطورية لشعبة المفصليات وبين  ٦١
 الرخويات 

    تحليل

    فهم ايتين باسلوبه الخاص يعرف الك ٦٢

    تذكر يعرف االستحالة  ٦٣

    تطبيق يعطي مثاًال عن المفصليات لم يرد في الكتاب  ٦٤

    تذكر يوضح التكاثر في الجراد  ٦٥

    تركيب يقترح حًال للتخلص من أضرار الجراد للمزروعات ٦٦

    تذكر يعرف الصرصر  ٦٧

    تذكر رصريذكر الصفات العامة للص ٦٨

    تحليل يميز بين ذكر وانثى الصرصر  ٦٩

    فهم يعرف االنسالخ باسلوبه الخاص ٧٠

    فهم يعلل سبب حدوث االنسالخ في حشرة الصرصر ٧١

    تركيب يوضح دورة حياة الصرصر بشكل مخطط  ٧٢

    تذكر يعرف شوكية الجلد ٧٣

    تذكر يعدد الصفات العامة لشوكية الجلد ٧٤

    تذكر يعطي مثاًال عن شوكية الجلد ورد في الكتاب ٧٥

    فهم يصف نجم البحر ٧٦

    تذكر يعرف القرص المنخلي ( المصفاة ) ٧٧

    تذكر يبين أهمية األقدام الملقطية في نجم البحر ٧٨

    تذكر يذكر وظيفة األقدام األنبوبية في نجم البحر  ٧٩

    ذكرت يعرف ظاهرة اإلخالف ٨٠
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يذكر مثال لحيوان من البيئة المحلية تحدث له ظاهرة  ٨١
 اإلخالف

    تطبيق 

يحدد األقدام االنبوبية على مصور أصم يوضح تركيب  ٨٢
 جسم نجم البحر

    تطبيق

 الحبليات -الفصل الثامن / عالم الحيوان 

    تذكر يعرف الحبل الظهري  ٨٣

    تذكر  يعدد المميزات العامة للحبليات ٨٤

    تذكر يقارن بين الحبليات و الالفقريات ٨٥

    فهم يعلل تسمية الحبليات بهذا االسم  ٨٦

    تذكر يعرف الرميح  ٨٧

    تذكر يعدد الصفات العامة للرميح  ٨٨

    تذكر يوضح التكاثر في الرميح ٨٩

    تذكر يعرف الفقريات  ٩٠

    ذكرت يعدد الصفات العامة للفقريات ٩١

    تذكر يصنف الفقريات كما ورد في الكتاب  ٩٢

    تذكر يبين أهم صفات األسماك الغضروفية  ٩٣

    تذكر يذكر مميزات سمك القرش ٩٤

    فهم يعلل عدم تناظر الزعنفة الذنبية في سمك القرش ٩٥

    تذكر يوضح التكاثر في األسماك الغضروفية  ٩٦

ية على مصور أصم يبين أجزاء يحدد الزعنفة المخرج ٩٧
 جسم سمكة القرش 

    تطبيق

    تذكر يعدد صفات األسماك العظمية ٩٨

    فهم يعلل سهولة حركة األسماك العظمية وانزالقها في الماء  ٩٩

    فهم يعلل صعوبة مسك السمكة العظمية باليد  ١٠٠



 
 المالحق   

 
 

۱۲۰ 
 

    تذكر يعرف الخط الجانبي في األسماك العظمية ١٠١

يفسر قدرة السمكة العظمية على االرتفاع واالنخفاض  ١٠٢
 في الماء

    فهم

    تذكر يعرف الزعنفة ١٠٣

يعلل انقالب السمكة العظمية على ظهرها عند قطع  ١٠٤
 الزعنفة الظهرية و الزعنفة المخرجية

    فهم

    تذكر يوضح التكاثر في األسماك العظمية  ١٠٥

لى شكل أصم يوضح المظهر يحدد الزعنفة الكتفية ع ١٠٦
 الخارجي لسمكة عظمية

    تطبيق

يحدد كيس السباحة على مصور أصم يوضح التركيب  ١٠٧
 الداخلي لجسم سمكة عظمية

    تطبيق

    تحليل يميز بين الزعنفة الظهرية والذنبية وظيفياً  ١٠٨

    تحليل يقارن بين األسماك العظمية والغضروفية  ١٠٩

    فهم البرمائيات بهذا االسم يعلل تسمية ١١٠

    تذكر يذكر المميزات العامة للبرمائيات  ١١١

    تطبيق يعطي مثاًال عن البرمائيات لم يرد في الكتاب  ١١٢

يبين أهم ميزة تطورية لصنف البرمائيات عن صنف  ١١٣
 األسماك

    فهم

يعلل قدرة الضفدع على القيام بعملية التبادل الغازي عن  ١١٤
 طريق الجلد للضفدع 

    فهم

    تحليل يميز بين ذكر وانثى الضفدع مظهرياً  ١١٥

    تذكر يعرف الصفاق  ١١٦

    تحليل يميز بين األطراف األمامية والخلفية في الضفدع ١١٧

يحدد الصفاق على شكل أصم يبين المظهر الخارجي  ١١٨
 للضفدع 

    تطبيق
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۱۲۱ 
 

    تركيب ع بشكل مخططيوضح مراحل دورة حياة الضفد ١١٩

يميز بين البرمائيات واألسماك العظمية من حيث وسيلة  ١٢٠
 الحركة و اإلخصاب  

    تحليل

يميز بين يرقة الضفدع (المذنب) والضفدع البالغ من  ١٢١
 حيث التغذية 

    تحليل

    تذكر يعرف السبات الشتوي في الضفادع ١٢٢

    كرتذ يعدد الصفات العامة الزواحف ١٢٣

    فهم يعلل احتفاظ الزواحف بالماء لفترة طويلة   ١٢٤

    تطبيق يعطي مثال عن الزواحف لم يرد في الكتاب  ١٢٥

يعلل قدرة األفعى على مد لسانها حتى في حالة انسداد  ١٢٦
 فمها 

    فهم 

    تطبيق يحدد الغدة السمية على شكل أصم يوضح رأس األفعى  ١٢٧

األفعى على الحركة على الرغم من فقدانها  يفسر قدرة ١٢٨
 لألطراف 

    فهم

    تذكر يعدد الصفات العامة للطيور  ١٢٩

    تطبيق يعطي مثاًال عن الطيور لم يرد في الكتاب  ١٣٠

يحــــدد منطقــــة القيــــر علــــى شــــكل أصــــم يوضــــح المظهــــر  ١٣١
 الخارجي للحمامة .

    تطبيق

    فهم غبار وأشعة الشمس يفسر عدم تأثر عين الطائر بال ١٣٢

    تذكر يحدد وظيفة الغدة الزيتية في ذنب الطائر  ١٣٣

    فهم يبين أهم ميزة تطورية لصنف الطيور ١٣٤

    تذكر يوضح التكاثر في الحمامة ١٣٥

    تطبيق يعطي مثاًال عن الطيور الدورية لم يرد في الكتاب  ١٣٦

لمحلية حصلت فيه بعض يعطي مثاًال لطائر من البيئة ا ١٣٧
 التكيفات  

    تطبيق
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    تحليل يميز بين الطيور الدورية والطيور المهاجرة ١٣٨

    تذكر يعرف اللبائن  ١٣٩

    فهم يعلل تسمية اللبائن بهذا االسم  ١٤٠

    فهم يبين أهم ميزة تطورية لصنف اللبائن ١٤١

    تذكر يعدد صفات اللبائن  ١٤٢

    تطبيق ًال عن اللبائن لم يرد في الكتابيعطي مثا ١٤٣

    تذكر يعرف المشيمة في اللبائن ١٤٤

    تذكر يعدد المميزات العمة لألرنب  ١٤٥

    تذكر يعدد أجزاء الجهاز الهضمي في األرنب ١٤٦

    تذكر يوضح أهمية األطراف األمامية والخلفية لألرنب ١٤٧

    تذكر يذكر مميزات الحيتان  ١٤٨

    تذكر يعرف العنبر  ١٤٩

يقارن بين الحوت وسمك القرش من حيث التغذية و  ١٥٠
 وجود الحراشف و الذنب 

    تحليل

    تذكر يحدد مميزات الخفاش ١٥١

يعلل عدم اصطدام الخفاش باألجسام المختلفة أثناء  ١٥٢
 الطيران ليالً 

    فهم

    فهم رضيعلل عدم قدرة الخفاش على السير على األ ١٥٣

يحدد موقع الغشاء الذنبي على مصور أصم يوضح  ١٥٤
 تركيب جسم الخفاش

    تطبيق

    تذكر يعرف السنام في الجمل ١٥٥

    تذكر يعدد مميزات الجمل ١٥٦

    تذكر يحدد موقع الكلكل في الجمل  ١٥٧

    فهميفسر قدرة الجمل على التغذي على النباتات الصحراوية  ١٥٨
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 الشوكية

    تطبيق يحدد القلنسوة على مصور أصم يوضح معدة الجمل ١٥٩

    تذكر يذكر مميزات اإلنسان  ١٦٠

    فهم  يوضح أهمية انتصاب القامة في اإلنسان  ١٦١

    فهم يبين فائدة اإلبهام عند اإلنسان  ١٦٢

    تذكر يعدد مميزات اللبائن البيوضة  ١٦٣

    تطبيق من خارج الكتاب  يعطي مثاًال عن اللبائن ١٦٤

    تذكر يقسم اللبائن الولودة كما ورد في الكتاب  ١٦٥

    تذكر يعطي مثاًال عن اللبائن الكيسية ورد في الكتاب  ١٦٦

    تذكر يحدد مميزات اللبائن الكيسية  ١٦٧

    تذكر يذكر أحد المميزات العامة لللبائن الحقيقية ١٦٨

    تطبيق للبائن الحقيقية من خارج الكتاب يعطي مثاًال عن ا ١٦٩

    تحليل يميز بين اللبائن الولودة والبيوضة من حيث التغذية   ١٧٠

 الفصل التاسع / العالقات بين الكائنات الحية

    تذكر يحدد مستويات النظام البيئي ١٧١

يعدد الوسائل التي لجأت إليها األحياء لمواجهة التغيرات  ١٧٢
 ت على سطح األرضالتي مر 

    تذكر

    تذكر يعرف الهجرة  ١٧٣

    فهم يعرف التكيف باسلوبه الخاص ١٧٤

    تذكر يعرف التنوع اإلحيائي ١٧٥

    فهم يعرف الشبكة الغذائية باسلوبه الخاص ١٧٦

    تذكر يعرف المنتجات  ١٧٧

    تطبيق يعطي أمثلة عن المنتجات لم ترد في الكتاب  ١٧٨
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    تذكر يعرف المستهلكات األولية  ١٧٩

    تحليل يقارن بين المستهلكات األولية والثانوية  ١٨٠

    تطبيق يعطي مثاًال لمستهلكات ثانوية من خارج الكتاب ١٨١

    فهم يعرف المحلالت باسلوبه الخاص ١٨٢

    تذكر يعرف التعاقب البيئي األولي ١٨٣

    فهم بيئية على الكائنات الحية يوضح مدى تأثير العوامل ال ١٨٤

    تذكر يعرف الذروة  ١٨٥

    تطبيق يعطي مثال لحيوان مهدد باالنقراض لم يرد في الكتاب ١٨٦

    تذكر يعرف الهندسة الوراثية  ١٨٧

    تذكر Cloningيعرف االستنسال  ١٨٨

    تقويم يعطي رأيه حول ظاهرة االستنسال البشري  ١٨٩

    تذكر التلوثيعرف  ١٩٠

    فهم يعرف تلوث الماء باسلوبه الخاص ١٩١

    تذكر يحدد مسببات تلوث الماء  ١٩٢

    تركيب يقترح حًال للحد من ظاهرة تلوث الماء  ١٩٣

    تذكر يعرف االحتباس الحراري  ١٩٤

ينتقد بعض الممارسات التي تزيد من ظاهرة االحتباس  ١٩٥
 الحراري  

    تركيب

    تذكر يذكر أحد أسباب التصحر في العراق  ١٩٦

    فهم يعرف تلوث الهواء باسلوبه الخاص  ١٩٧

    تذكر يحدد مسببات تلوث الهواء  ١٩٨

يعدد أسباب التغيرات الموسمية لمنسوب المياه في نهري  ١٩٩
 دجلة والفرات 

    تذكر
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    تقويم يعطي رأيه في ظاهرة القطع الجائر لألشجار  ٢٠٠

    تقويم يثمن دور الدولة في المحافظة على البيئة من التلوث  ٢٠١

يوضح بعض اإلجراءات الالزمة للحفاظ على البيئة  ٢٠٢
 العراقية من التلوث

    فهم

    فهم  يفسر ازدياد األيام المغبرة في العراق  ٢٠٣

يقترح بعض األفكار التي يمكن من خاللها الحد من  ٢٠٤
 المحلية تلوث البيئة 

    تركيب

    فهم باسلوبه الخاصيعرف التحسس النائي  ٢٠٥
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 ) استبانة صالحية الخطط التدريسية٧ملحق (
 بسمه تعالى

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة القادسية 

 كلية التربية 
 قسم العلوم التربوية والنفسية

 ريسيةم / استبانة صالحية الخطط التد
 المحترم …………………………………..…. االستاذ الفاضل 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
ـــي يـــروم الباحـــث إجـــراء بحثـــه الموســـوم  (      ـــادل ف ـــانموذج االستقصـــاء الع ـــدريس ب ـــة الت فاعلي

عـد الباحـث أ) وقـد التحصيل و التفكير الناقد لدى طالب الصف الثـاني المتوسـط فـي علـم األحيـاء
) من كتاب علـم  ٩، ٨، ٧سية للموضوعات التي ستدرس أثناء التجربة وهي الفصول ( خططا تدري

وبالنظر لما تتمتعون به من خبرة علمية ودراية في هذا المجـال يضـع الباحـث بـين أيـديكم ، األحياء 
اآلخــر علــى و االستقصــاء العــادل احــداهما علــى وفــق انمــوذج الخطــط التدريســية  جين مــن هــذهذانمــو 
، وحـذف أو تعـديل تها إلبداء آرائكم السديدة ومالحظاتكم القيمة في صـالحيقة االعتيادية الطريوفق 

  أو إضافة ما ترونه مناسبًا .
 

 ولكم جزيل الشكر واالمتنان  
 الباحث                                                                                        

 ادل انموذج االستقصاء الع 
نموذج تدريس يقوم على حل القضايا الجدليـة بطريقـة استقصـائية ، تقـود إلـى المناقشـة والمنـاظرة    

 واالتفاق على رأي واحد يتسم بالعدل للتوصل إلى قرار حكيم بشأن القضية الجدلية المطروحة .
 خطوات التدريس وفقا النموذج االستقصاء العادل وهي ست مراحل :

 التوجه نحو القضية  : المرحلة األولى

التمهيد لعرض القضية (الموضوع) المختارة للمتعلمين ، ويـتم التقـديم عـن طريـق قـراءة قصـة        
أو روايــة تاريخيــة وبصــوٍت عــال  أو مشــاهدة مقطــع فيــديو حــول الموضــوع أو مصــورات وغيرهــا ، 

 ي : وفي هذه المرحلة على المدرس تحقيق العديد من المهام والتي تشمل ما يل

     تقســيم المتعلمــين فــي الصــف إلــى مجــاميع حســب وجهــات نظــرهم فــي القضــية المطروحــة حيــث
 تتبنى كل مجموعة وجهة نظر مختلفة أي مجموعة مؤيدة للقضية ومجموعة معارضة لها.
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   متعلمـين ) ، إذ إن كـل  ٣-٢تقسيم المتعلمين في المجاميع الرئيسية إلى فرق (مجـاميع صـغيرة
بــًا مــن القضــية لتمثيــل مجموعتــه فيــه بحيــث يكــون عــدد الفــرق فــي كــل مجموعــة فريــق يتبنــى جان

مســـاويًا لعـــدد جوانـــب الموضـــوع أو القضـــية المختلـــف بشـــأنها ، مـــع مراعـــاة تطبيـــق ذلـــك بشـــكل 
 عشوائي .

 البحث والتعرف: المرحلة الثانية

ل المتعلمـين ، مرحلة البحث والتعرف على القضـية محـل الجـدل، واستيضـاح كافـة جوانبهـا مـن قبـ  
بالرجوع الى الكتاب المقـرر أو االسـتعانة بمكتبـة المدرسـة أو أي مكتبـة خارجيـة أو شـبكة االنترنيـت 

 وغيرها لجمع الحقائق حول القضية . 

   المناقشة: المرحلة الثالثة

مرحلة مناقشة المعلومات واآلراء المجمعة، وفي هذه المرحلة يسمح المـدرس لجميـع الفـرق التـي     
 تمثل نفس الجانب من القضية ليكونوا معًا لتبادل المعلومات واالستعداد للمناقشة العامة (المناظرة) 

يكون دور المدرس فيها توجيه نظر المتعلمين إلى وجهات النظر المرغوبة ومدى صلتها بالموضوع 
 الرأي المحايد . ، وتحديد النتائج المتوقعة ، وفي هذه المرحلة يتم اختيار هيئة المحكمين لتمثل 

 )الجلسة العلنية (المناظرة: المرحلة الرابعة

ـــة موحـــدة لعـــرض الجوانـــب      ـــع المتعلمـــين االجتمـــاع بجلســـة علني ـــة مـــن جمي ـــب هـــذه المرحل تتطل
المختلفـــة للقضـــية المدروســـة ، وتـــتم باشـــراف وٕادارة هيئـــة المحكمـــين لعمـــل منـــاظرة بـــين المجموعـــة 

ضــة لهــا ، وتبــدأ الجلســة بقيــام مــتعلم مــن كــل مجموعــة بعــرض المؤيــدة للقضــية والمجموعــة المعار 
 وجهة نظر مجموعته في القضية بشكل مختصر ومدعوم باألدلة .

 : االتفاق على الرأي وتدعيمهالمرحلة الخامسة

خـالل هـذه المرحلـة تتوصـل هيئـة المحكمـين بمسـاعدة المـدرس إلـى اتخـاذ قـرار بشـأن القضــية       
لهيئــــة توضــــيح األســــباب التــــي دعتهــــا التخــــاذ قرارهــــا وتلخــــيص النتــــائج المدروســــة ، ويجــــب علــــى ا

المرغوبــة وغيــر المرغوبــة حتــى يــتم التوصــل إلــى رأي واحــد يــدعم أهــداف الــدرس ، وعنــدها يتوصــل 
 المتعلمين إلى توافق في اآلراء بشأن القضية .

 : التطبيقالمرحلة السادسة
مرحلة حيث يستفيد المتعلمين مما تعلموه وتطبيقه نموذج وتمثل أهم وهي المرحلة النهائية لال    

على البيئة المحيطة بهم ، ويكونوا قادرين على تقدير قيمة ما تعلموه من المعرفة ، ويستفيدوا  مما 
 توصلوا إليه من معارف وذلك بحضور اجتماعات ولقاءات ، والمشاركة في أنشطة المجتمع .   

    Fisher & Thomas ,2012 ,p:37-40)                                                                   ( 
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 نموذج خطة درس للمجموعة التجريبية التي تدرس وفق انموذج االستقصاء العادلا         
 المادة : علم األحياء                                               الصف : الثاني المتوسط

 دقيقة ٤٥الزمن :                                                  الموضوع : التلوث
 الشعبة :  ب                                                    ٢٠١٣/  ٤التاريخ :   / 

U أوًال : األغراض السلوكيةU : : بعد نهاية الدرس جعل الطالب قادرًا على أن 
 الجانب المعرفي :ــ أ ــ 

 ــ يعرف التلوث . ١          
 ــ يعرف تلوث الماء باسلوبه الخاص .٢          
 يحدد مسببات تلوث الماء .ــ ٣          
 ــ يعرف االحتباس الحراري .٤          
 ــ يقترح حال للحد من ظاهرة تلوث الماء٥          
 ــ يذكر أسباب التصحر .٦          
 ء باسلوبه الخاص .يعرف تلوث الهواــ ٧          

 ــ يعدد أسباب التغيرات الموسمية لمنسوب المياه في نهري دجلة والفرات .٨          
 ــ يعطي رأيه في ظاهرة القطع الجائر لألشجار .٩          
 ــ يوضح بعض اإلجراءات الالزمة للحفاظ على البيئة العراقية من التلوث .١٠         

 ــ بعد نهاية الدرس يتوقع اهتمام الطالب بأن :ب ــ الجانب الوجداني :
 ــ يقدر عظمة الخالق في خلقه للنظام الكوني المتوازن .١   
 ــ يثمن جهود العلماء في الكشف المبكر عن الظواهر البيئية المختلفة .٢   
 ــ يرغب في التعاون مع اآلخرين من اجل المحافظة على البيئة المحلية .٣   
 األفالم والتقارير التي تعرض على شاشة التلفزيون والتي تخص التلوث  . ــ يتابع٤   
  ــ يساهم في نشر الوعي البيئي بين أفراد عائلته ومنطقته .٥   

 ج ــ الجانب المهاري :ــ 
 ــــ ينظم جدوًال يبين فيه مسببات التلوث.١         

Uثانيًا : الوسائل التعليميةU  ــ : 
 م سبورة ملونة ، صور لبعض الظواهر البيئية ، شبكة االنترنيت . السبورة ، أقال    

Uثالثًا : طريقة التدريسU ــ : 
  انموذج االستقصاء العادل       

Uرابعًا : المقدمةU  ) :دقائق ) ٢ 
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 أكتب اآلية الكريمة على السبورة لجذب انتباه الطالب نحو الموضوع :    
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ُدوْا ِفي اَألْرِض َبْعَد ِإْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت اللَِّه َقِريٌب مَِّن اْلُمْحِسِنيَن ﴾﴿ َوَال ُتْفسِ 
 صدق اهللا العلي العظيم                                                                                    

 )٥٦سورة األعراف ــ اآلية (                                                                      
أعزائي الطالب : من خالل اآلية الكريمة السابقة نجد إن اهللا سبحانه وتعالى قـد نهـى اإلنسـان     

عن العبث باألرض التي يعيش عليها وبالتالي إلحاق الضرر بالبيئـة ومكوناتهـا الحيـة االخـرى ، إذ 
نه وتعالى) قد فضل اإلنسان على مخلوقاته كافة وأوجد كل نعمه وسخرها لخدمتـه ، كـي انه (سبحا

يستخدمها االستخدام األمثل ، فيستفيد من خيـرات األرض لمعيشـته ويستنشـق الهـواء النقـي ويشـرب 
المــاء العــذب ، لــذا علينــا جميعــًا بــذل كــل الســبل للحفــاظ علــى بيئتنــا بكــل مــا تحويــه مــن مــاء وهــواء 

 ات وتربة من التلوث والذي سيكون موضوع درسنا لهذا اليوم .ونبات
Uخامسًا : العرضU  ) :دقيقة ) ٣٢ 

 المرحلة األولى : التوجه نحو القضية (المشكلة )ــ ١  
أقدم للطالب مجموعة من القضايا أو المشكالت البيئية للطالب و اوضـح لهـم بـأن الـبعض        

ث هو اإلنسان ، بينمـا يـرى الـبعض اآلخـر أن التلـوث ظـاهرة منا يعتقد إن المسبب في حدوث التلو 
     طبيعيــة واإلنســـان غيـــر مســـؤول عــن حدوثـــه ، وأعـــرض علـــى الطــالب مجموعـــة مـــن الصـــور مثـــل
( عواصــــف ترابيــــة ، ذوبــــان الجليــــد عنــــد القطبــــين ، حيوانــــات نافقــــة ملقــــاة فــــي األنهــــار ، الــــدخان 

ر، مولود مشوه ) جميعها قضايا تسبب إخالل فـي المتصاعد من المعامل والمصانع ، قطع األشجا
 توازن المكونات البيئية كالماء والهواء والتربة ، ثم أطرح السؤال التالي : 

 من المسؤول عن مشكلة التلوث ؟   
 تهم عن السؤال أعاله وكما يلي :اع اعتمادًا على إجابيماهنا أقسم طالب الصف إلى مج  

 الرأي القائل إن الطبيعة هي المسؤولة عن حدوث التلوث .المجموعة األولى  : تتبنى   
 المجموعة الثانية  : تتبنى الرأي القائل إن اإلنسان هو المسؤول عن حدوث التلوث .  

) طــالب ، إذ إن ٣وكــذلك كــل مجموعــة ســيتم تقســيمها إلــى فــرق (مجــاميع صــغيرة)  تتــألف مــن (   
تمثيــل مجموعتــه فيــه بحيــث يكــون عــدد الفــرق فــي كــل كــل فريــق يتبنــى جانبــًا مــن القضــية (التلــوث) ل

مجموعــة مســاويًا لعــدد جوانــب القضــية ، مثــل ( تلــوث الهــواء ، تلــوث المــاء ، التصــحر ، االحتبــاس 
) فــرق ويــتم تطبيــق ٥الحــراري ، التغيــرات الموســمية لمناســيب الميــاه ) أي كــل مجموعــة مؤلفــة مــن (

 ذلك بشكل عشوائي .

  رحلة البحث والتعرف على القضية محل الجدلــ المرحلة الثانية: م٢
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بعـــد تحضـــير موضـــوع الـــدرس مـــن قبـــل الطـــالب فـــي الكتـــاب المنهجـــي واطـــالع بعضـــهم علـــى     
مصادر المعلومات االخرى ، مثل شبكة االنترنيـت التـي تـم تـوجيههم لهـا ، وجمـع المعلومـات حـول 

 جوانب المشكلة لغرض اإلجابة على األسئلة التالية :
 ا سبب تلوث الماء ، وما هي مخاطره ؟س/ م  
 س/ ما االحتباس الحراري ، وما سبب حدوثه ؟  
 س/ ما تأثير التقلبات المناخية على حدوث مشكلة التصحر ؟  
 س/ برأيك ما هي أسباب رداءة الهواء ( التلوث ) ؟  
 س/ ما تأثير التغيرات الموسمية لمناسيب المياه في نهري دجلة والفرات ؟  
 / ما رأيك في ظاهرة القطع الجائر لألشجار ؟س  

 ــ المرحلة الثالثة: مرحلة مناقشة المعلومات واآلراء المجمعة٣

أفراد كل مجموعة يتوصلوا الى اإلجابة على األسئلة التي وردت في المرحلة السابقة من خالل     
نظيمهـــا فيمـــا بيـــنهم اطالعهـــم علـــى مصـــادر المعلومـــات آنفـــة الـــذكر وتفســـير ومناقشـــة البيانـــات وت

للتوصــل إلــى رأي موحــد للمجموعــة ، وتــنظم كــل مجموعــة جــدوًال توضــح فيــه ( أســمها ، رأيهــا فــي 
القضــية ، مبــررات اختيارهــا لهــذا الــرأي ) ، وفــي هــذه المرحلــة يــتم اختيــار هيئــة المحكمــين والبالغــة 

 ست طالب . 

 ــ المرحلة الرابعة: مرحلة المناظرة بين المجموعتين٤

 طرح السؤال على الطالب الستيضاح ما توصلت إليه كل مجموعة : هيئة المحكمينيد تع  

 س/ من المسؤول عن مشكلة التلوث من وجهة نظركم ؟    

ثــم تتــيح الفرصــة لكـــل مجموعــة للجــواب عــن هـــذا الســؤال وتوضــيح مــا توصـــلت إليــه فــي مرحلـــة  
 :  المناقشة ، ويتم عمل مناظرة بين المجموعتين وذلك كما يلي

: أن التلـوث ممكـن الحـدوث دونمـا تـدخل مـن أي نشـاط  عرض رأي ومبررات المجموعة االولـى_ 
إنســاني ، فــالتلوث يمكــن أن يحــدث بفعــل الظــواهر الطبيعيــة التــي لهــا دورًا كبيــرًا فــي إحداثــه علــى 

 سطح االرض عن طريق ما يلي :

واعق ، الــزالزل  ) فهــذه الظــواهر ( ثــورات البــراكين ، األعاصــير ، احتــراق الغابــات نتيجــة للصــ   
ذات أثــر واضــح فــي تغيــر مكونــات الهــواء أو المــاء أو األرض، وبالتــالي االضــرار بصــحة اإلنســان 

 والكائنات الحية األخرى .

: ان االنسـان هـو المسـؤول الرئيسـي عـن حـدوث مشـكلة  عرض رأي ومبررات المجموعة الثانية_ 
وثات بأنواعها المختلفة ، ومنها ( التوسـع الصـناعي ، التقـدم التلوث البيئي وظهور جميع أنواع المل
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التكنولـــوجي ، ســـوء اســــتخدام المـــوارد ، االنفجــــار الســـكاني ) فاالنســــان هـــو الــــذي يختـــرع ويصــــنع 
ويستخدم ، وهو المكون االساسي للسكان لذا فانه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يقوم بإضافة مـواد 

ليــه آثــار ضــارة ، يمكــن أن تعــرض صــحته للخطــر، أو تمــس بــالموارد أو طاقــة إلــى البيئــة تترتــب ع
 الحيوية أو النظم البيئية على نحو يؤدي إلى التأثير على أوجه االستخدام المشروع للبيئة .

بالتعاون مع هيئة المحكمين بمناقشة وتقييم المبررات ، وتطلب هيئة المحكمين من  أقومبعدها  
 تلوث الهواء ، وتجيب عن التساؤل التالي : كل مجموعة أن تضع تعريفًا ل

 س / ماذا يحدث لو اختفت كل النباتات من على سطح األرض ؟ 

 ــ المرحلة الخامسة: االتفاق على الرأي وتدعيمه  ٥

) بالتوصــل الــى الــرأي الصــحيح والــذي  هيئــة المحكمــينأقــوم (باالضــافة الــى فــي هــذه المرحلــة    
ـــا ـــدرس وتلخـــيص النت ـــى يـــدعم هـــدف ال ـــان العالميتـــان االول ـــدعيمها ، مثـــل ان الحرب ئج المرغوبـــة وت

والثانيــة والقــاء القنابــل النوويــة علــى اليابــان واالســتخدام المفــرط للوقــود والتطــور العلمــي والتكنلــوجي 
الت كــان لهــا آثــار ســلبية فــي زيــادة نســبة التلــوث علــى ســطح ومــا انتجــه االنســان مــن مكــائن واآل

ثرة مصـادر تلـوث الميـاه (الكيمياويـة والفيزياويـة والجرثوميـة ) والـذي أدى األرض ، باإلضافة إلى ك
فــي الجــو ( تلــوث  COR2 Rإلــى انتشــار األمــراض المختلفــة وكــل مــا ســبق أدى إلــى زيــادة نســبة غــاز 

ممــا أدى إلــى حــدوث ظــاهرة  الــذي تســبب فــي ارتفــاع درجــات الحــرارة علــى ســطح األرضالهــواء ) 
ل انحســـار حـــرارة الشـــمس المنعكســـة مـــن ســـطح األرض بـــين ســـطح الـــذي يمثـــاالحتبـــاس الحـــراري 

التـــي تســـببت فـــي ذوبـــان الجليـــد عنـــد القطبـــين وقلـــة األمطـــار المتســـاقطة و  COR2 Rاألرض وطبقـــة 
وان مــــا نشــــهده اليــــوم مــــن انتشــــار األمــــراض الســــرطانية وانحســــار األراضــــي الصــــالحة للزراعــــة ، 

لمــواد الكيمياويــة التــي تبقــى فتــرة طويلــة جــدا فــي والتشــوهات الوالديــة نــاتج عــن اســتخدام اإلنســان ل
البيئة مثل اليورانيوم وكذلك فان محدودية موارد المياه العذبة في العراق (دجلة والفرات) تحـتم علينـا 
االهتمــام بهــذه النعمــة واســتخدامها االســتخدام األمثــل والمحافظــة عليهــا مــن الملوثــات ، وممــا ســبق 

   لرئيسي واألكبر في حدوث مشكلة التلوث على سطح األرض .يتضح لنا أن لإلنسان الدور ا

 ــ المرحلة السادسة: التطبيق٦

بعد الوصول إلـى الحـل النهـائي يـتم اإلتفـاق علـى مـا تـم التوصـل إليـه واعتمـاده ، ويسـتفاد ممـا      
توصـــل إليـــه الطـــالب مـــن معـــارف فـــي توعيـــة عـــوائلهم بمخـــاطر التلـــوث وحـــث أفـــراد المجتمـــع علـــى 

اركة فــي زراعــة النباتــات فــي المنــازل والشــوارع مثــل الحملــة التــي قامــت بهــا بعــض محافظاتنــا المشــ
العراقية بمشاركة المواطنين لتشجير طريق ( يا حسين ) وكذلك حث أفـراد المجتمـع علـى عـدم رمـي 

 النفايات أو الحيوانات النافقة أو مياه الصرف الصحي في مجاري األنهار. 
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Uويمسادسًا : أسئلة التقU ) :دقائق) ١٠ 
 س/ فسر ازدياد العواصف الترابية في العراق في السنوات األخيرة ؟ 
 س/ ما هي برأيك أسباب انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات ؟ 
 س/ أين تزداد نسبة تلوث الهواء في الريف أم المدينة ، ولماذا ؟ 
 س/ ما هي التغيرات التي تحدثها الملوثات في الماء ؟ 
 ؟اإلجراءات الالزمة للحفاظ على البيئة العراقية من التلوث / ما هي برأيك أهم س 
 Uسابعًا : األنشطةU ( دقيقة واحدة ) : 
 تحضير موضوع التحسس النائي ومتابعة التقارير العلمية عن موضوع التلوث .  

U : ثامنًا : مصادر المدرس 
 القرآن الكريم .ـــــــ  
،  ٣، ط علم األحياء للصف الثاني المتوسط،  )٢٠١٢، (حمد وآخرون أسلمان، شهاب  .۱

 المركز التقني ألعمال ما قبل الطباعة ، بغداد .
 شبكة االنترنيتـــ ٢

3. Rashtriy M. , (2012) : Upgrading Teachers' Knowledge and  
Attitude Towards Reforming Schools , New York , ,Vol. 82, No . 4 , 
PP .(5-47). 

 
U : تاسعًا : مصادر الطالب 
،  ٣، ط علم األحياء للصف الثاني المتوسط،  )٢٠١٢، (حمد وآخرون أسلمان، شهاب  .۱

 المركز التقني ألعمال ما قبل الطباعة ، بغداد .
 . شبكة االنترنيت .۲
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 نموذج خطة درس للمجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة االعتياديةا
 الصف : الثاني المتوسط                                              المادة : علم األحياء  

 دقيقة  ٤٥الزمن :                                               الموضوع : التلوث
 الشعبة :  أ                                                      ٢٠١٣/  ٤التاريخ :   / 

Uوكيةأوًال : األغراض السلU : : بعد نهاية الدرس جعل الطالب قادرًا على أن 
 الجانب المعرفي :ــ أ ــ 

 ــ يعرف التلوث . ١          
 ــ يعرف تلوث الماء باسلوبه الخاص .٢          
 يحدد مسببات تلوث الماء .ــ ٣          
 ــ يعرف االحتباس الحراري .٤          
 من ظاهرة تلوث الماءــ يقترح حال للحد ٥          
 ــ يذكر أسباب التصحر .٦          
 يعرف تلوث الهواء باسلوبه الخاص .ــ ٧          

 ــ يعدد أسباب التغيرات الموسمية لمنسوب المياه في نهري دجلة والفرات .٨          
 ــ يعطي رأيه في ظاهرة القطع الجائر األشجار .٩          
 بعض اإلجراءات الالزمة للحفاظ على البيئة العراقية من التلوث .ــ يوضح ١٠         

 ب ــ الجانب الوجداني :ــ 
 ــ يقدر عظمة الخالق في خلقه للنظام الكوني المتوازن .١   
 ــ يثمن جهود العلماء في الكشف المبكر عن الظواهر البيئية المختلفة .٢   
 على البيئة المحلية .ــ يتعاون مع اآلخرين من اجل المحافظة ٣   
 ــ يتابع األفالم والتقارير التي تعرض على شاشة التلفزيون والتي تخص التلوث  .٤   
  ــ يساهم في نشر الوعي البيئي بين أفراد عائلته ومنطقته .٥   

 ج ــ الجانب المهاري :ــ 
 ــــ ينظم جدوًال يبين فيه مسببات التلوث .١         

U التعليميةثانيًا : الوسائلU  ــ : 
 السبورة ــ أقالم سبورة ملونة ــ مصورات ــ     

Uثالثًا : طريقة التدريسU  ــ : 
 ) المحاضرة واالستجواب( الطريقة االعتيادية         

Uرابعًا : المقدمةU  ) :ةقيدق ٢ ( 
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 أكتب اآلية الكريمة على السبورة لجذب انتباه الطالب نحو الموضوع :         
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 ﴾ِنيَن  َوَال ُتْفِسُدوْا ِفي اَألْرِض َبْعَد ِإْصالِحَها َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا ِإنَّ َرْحَمَت اللَِّه َقِريٌب مَِّن اْلُمْحسِ ﴿ 
         صدق اهللا العلي العظيم                                                                            

 )٥٦سورة األعراف ــ اآلية (                                                                     
أعزائي الطالب : من خالل اآلية الكريمة السابقة نجـد إن اهللا سـبحانه وتعـالى قـد نهـى اإلنسـان     

والكائنـات الحيـة االخـرى حيـث عن العبث باألرض التي يعيش عليها وبالتالي إلحاق الضرر بالبيئة 
انه (سبحانه وتعالى) قد أوجد كل نعمه وسخرها لخدمة اإلنسـان الـذي فضـله علـى مخلوقاتـه كافـة ، 
كـــي يســـتخدمها االســـتخدام األمثـــل ، فيســـتفيد مـــن خيـــرات األرض لمعيشـــته ويستنشـــق الهـــواء النقـــي 

يئتنــا بكــل مــا تحويــه مــن مــاء ويشــرب المــاء العــذب لــذا علينــا جميعــا بــذل كــل الســبل للحفــاظ علــى ب
 وهواء ونباتات وتربة  من التلوث والذي سيكون موضوع درسنا لهذا اليوم .

Uخامسًا : العرضU  ) :دقيقة ) ٣٠ 
بعد هذه المقدمة يقوم المدرس بعرض محتوى الدرس وما يحويه من مادة علميـة حيـث يـذكر إن    

حولنـا مـن مـاء وهـواء وتربـة وحتـى أجسـامنا  التلوث البيئي يشمل تلوث كل ما موجود في البيئة من
( ألننا جزء من النظام البيئي ) وهذا يؤدي إلى إلحاق أضرار واسـعة بكـل مكونـات البيئـة علـى حـد 
ســـواء ومنهـــا اإلنســـان ، والتلـــوث بمعنـــاه العـــام هـــو إخـــالل ( زيـــادة أو نقصـــان) فـــي نســـب مكونـــات 

لمولود مشوه على الطالب ويوضح لهم إن ما النظام البيئي ، بعد ذلك يقوم المدرس بعرض صورة 
تحملــه القنابــل النوويــة وغيرهــا مــن األســلحة المســتخدمة فــي الحــروب قــد انتقــل تأثيرهــا لإلنســان ممــا 

 سبب انتشار األمراض السرطانية والتشوهات الوالدية .
 ثم يعرض المدرس مجموعة من الصور التي توضح أضرار تلوث المياه مثل    
 ث الحيوانات الملقاة في احد األنهار ._ صورة لجث 
 _ صورة لمياه الصرف الصحي التي يتم طرحها إلى مصادر المياه العذبة .  
 وهنا يسأل المدرس السؤال التالي :  
 س/ ما الذي تسببه هذه الملوثات للماء ؟  

واصفات بعد إجابة الطالب على هذا السؤال يوضح لهم المدرس إن هذه الملوثات تغير في م   
الماء كاللون والطعم والرائحة وتجعله غير صالح لالستهالك البشري وتكون واسطة لنقل الكثير 

 من األمراض ومنها االسهاالت المعوية .
 بعد ذلك يقوم المدرس بطرح األسئلة التالية : 
 س/ ما سبب زيادة العواصف الترابية في العراق في السنوات األخيرة ؟ 
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 وط األمطار ؟س/ ما سبب قلة سق 
 س/ ما هو سبب التصحر ؟ 
المنبعـث  COR2Rبعد االستماع إلى إجابـات الطـالب يوضـح لهـم المـدرس إن الزيـادة المسـتمرة لغـاز  

للهــواء الجــوي مــن دخــان المصــانع والمعامــل والســيارات ومــن تــنفس الحيوانــات كــذلك قلــة النباتــات 
الف الغازي والتي أدت بـدورها إلـى عكـس المزروعة أدى إلى تكوين طبقة من هذا الغاز تحيط بالغ

جــزء كبيــر مــن الحــرارة المنعكســة مــن ســطح األرض وٕاعادتهــا مــرة اخــرى لــألرض ممــا تســبب فــي 
ارتفاع درجات الحرارة وهذا ما يسمى باالحتباس الحـراري والـذي كـان سـببا فـي التـأثير علـى كميـات 

ألعاصـير والعواصـف الترابيـة ، عنـدها األمطار الساقطة وقلـة األراضـي الصـالحة للزراعـة وازديـاد ا
 يطرح المدرس السؤال التالي :

 س/ أين تكون نسبة غاز األوكسجين اكبر في الريف أم في المدينة ، ولماذا ؟  
بعد االستماع إلى إجابات الطالب ومناقشتهم يوضح لهم المدرس إن نسبة غاز األوكسجين تزداد  

 ت مقارنة باألعداد الكبيرة للنباتات المنتجة لألوكسجين  في المناطق الريفية بسبب قلة الحيوانا
Uسادسًا : الخاتمةU ) :ةقيدق ٢( 

استعراض سريع ألهم ما جـاء فـي الـدرس وهـو مـا نشـهده اليـوم مـن انتشـار األمـراض السـرطانية    
 والتشــوهات الوالديــة نــاتج عــن اســتخدام اإلنســان للمــواد الكيمياويــة التــي تبقــى فتــرة طويلــة جــدا فــي
البيئة مثل اليورانيوم وكذلك فان محدودية موارد المياه العذبة في العراق (دجلة والفرات) تحـتم علينـا 

 االهتمام بهذه النعمة واستخدامها االستخدام األمثل والمحافظة عليها من الملوثات .
Uسابعًا : أسئلة التقويمU ) :دقائق) ١٠ 
 السنوات األخيرة ؟ س/ فسر ازدياد العواصف الترابية في العراق في 
 س/ ما هي برأيك أسباب انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات ؟ 
 س/ أين تزداد نسبة تلوث الهواء في الريف أم المدينة ، ولماذا ؟ 
 س/ ما هي التغيرات التي تحدثها الملوثات في الماء ؟ 
 ؟ة من التلوث اإلجراءات الالزمة للحفاظ على البيئة العراقيس/ ما هي برأيك أهم  

Uثامنًا : األنشطةU ( دقيقة واحدة ) : 
 تحضير موضوع التحسس النائي ومتابعة التقارير العلمية عن موضوع التلوث .  

U : تاسعًا : مصادر المدرس 
  القرآن الكريم . ـــــــ
 ، ٣ط،  علم األحياء للصف الثاني المتوسط،  )٢٠١٢، (حمد وآخرون أسلمان، شهاب  .۱

 ي ألعمال ما قبل الطباعة ، بغداد .المركز التقن
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U : عاشرًا : مصادر الطالب 
،  ٣، ط علم األحياء للصف الثاني المتوسط،  )٢٠١٢، (حمد وآخرون أسلمان، شهاب  .١

 المركز التقني ألعمال ما قبل الطباعة ، بغداد .
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P0F) معامل الصعوبة٨ملحق (

١
P  معامل التمييزو P1F٢

P لفقرات االختبار التحصيلي 

 التمييز معامل معامل الصعوبة الفقرة التمييز معامل معامل الصعوبة الفقرة

٠,٤٧ ٠,٤٧ ١٦ ٠,٤٢ ٠,٤٥ ١ 

٠,٣٣ ٠,٢٤ ١٧ ٠,٢٨ ٠,٦١ ٢ 

٠,٣٣ ٠,٦٤ ١٨ ٠,٣٣ ٠,٥٩ ٣ 

٠,٣٣ ٠,٤٥ ١٩ ٠,٢٨ ٠,٤٢ ٤ 

٠,٤٧ ٠,٤٧ ٢٠ ٠,٤٢ ٠,٦٤ ٥ 

٠,٤٢ ٠,٤٥ ٢١ ٠,٣٨ ٠,٦٩ ٦ 

٠,٢٨ ٠,٦١ ٢٢ ٠,٤٧ ٠,٥٢ ٧ 

٠,٣٣ ٠,٥٩ ٢٣ ٠،٢٨ ٠,٢٨ ٨ 

٠,٢٨ ٠,٥٢ ٢٤ ٠,٢٨ ٠,٤٧ ٩ 

٠,٣٨ ٠,٥٢ ٢٥ ٠,٢٨ ٠,٦١ ١٠ 

٠,٢٨ ٠,٤٥ ٢٦ ٠,٤٢ ٠,٢٤ ١١ 

٠,٢٨ ٠,٤٧ ٢٧ ٠,٢٨ ٠،٧١ ١٢ 

٠,٣٣ ٠,٥٤ ٢٨ ٠,٣٨ ٠,٥٦ ١٣ 

٠,٢٨ ٠,٦١ ٢٩ ٠,٢٨ ٠,٥٣ ١٤ 

٠,٥٧ ٠,٣٨ ٣٠ ٠,٣٣ ٠,٥١ ١٥ 

 
 

                                                 
 ٠,٨٠إلى  ٠,٢٠جميع الفقرات معتدلة الصعوبة إذ تكون الفقرة معتدلة الصعوبة عندما تكون قيمتها من  ۱
 ٠,٢٠مميزة ومقبولة إذا كانت قيمتها أكثر من  جميع الفقرات جيدة ومميزة إذ تكون الفقرة ۲
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 ) مفتاح اإلجابة الصحيحة وفعالية البدائل الخاطئة لفقرات االختبار التحصيلي٩ملحق (

 البدائل ت البدائل ت

 د ج ب أ د ج ب أ

٠,١٥- ١  -٠,١٥- ١٦ ٠,٢٢- ٠,٢٢  -٠,١٥- ٠,١٩ 

٢  -٠,١٥- ٠,١٩- ١٧ ٠,١٥- ٠,١٩- ٠,١٢  -٠,١٩ 

٠,٢٢- ٠,١٥- ٣  -٠,١- ٠,١- ٠,٢٢- ١٨ ٠,٢٢  

٠,١٥- ٤  -١٩ ٠,١- ٠,١٥  -٠,١٥- ٠,١١- ٠,٣ 

٠,١٥- ٠,١٥- ٠,١٩- ٥  ٠,١٥- ٠,٣- ٠,١١- ٢٠  

٠,١٢- ٦  -٠,٢٢- ٠,١- ٢١ ٠,١٩- ٠,١٢  -٠,١٥ 

٧  -٠,١- ٠,١٥- ٢٢ ٠,١٢- ٠,١٢- ٠,١٥  -٠,١ 

٠,١٥- ٨  -٠,١٩- ٠,١- ٠,١- ٢٣ ٠,١٢- ٠,١٢  

٠,١٩- ٩  -٢٤ ٠,٢٦- ٠,١٢  -٠,١٥- ٠,١١- ٠,٢٢ 

١٠  -٠,١٩- ٠,١٥- ٠,١٥- ٢٥ ٠,١٥- ٠,١٥- ٠,١٢  

٠,١٩- ٠,١٩- ١١  -٠,١- ٠,١٥- ٢٦ ٠,٢٦  -٠,١١ 

٠,١٥- ١٢  -٢٧ ٠,١٢- ٠,١٢  -٠,١٩- ٠,١٩- ٠,١٥ 

٠,١٩- ٠,١٩- ٠,١٥- ١٣  ٠,١- ٢٨  -٠,١١- ٠,١١ 

٠,٢٦- ٠,١٩- ١٤  -٢٩ ٠,١٢  -٠,١٥- ٠,٣- ٠,١١ 

١٥  -٠,١- ٠,١١- ٠,١١- ٣٠ ٠،٣- ٠,١٢- ٠,١٥  
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 ) االختبار التحصيلي بصيغته النهائية١٠ملحق (
 تعليمات اإلجابة عن االختبار التحصيلي

 عزيزي الطالب :
بــين يــديَك اختبــار تحصــيلي للمــادة الدراســية التــي درســتها فــي الفصــول الثالثــة األخيــرة مــن   

حيــاء خــالل الفصــل الدراســي الثــاني وفيمــا يلــي تعليمــات االختبــار أرجــو منــك قراءتهــا كتــاب علــم األ
 -جيدًا قبل اإلجابة :

 اكتب اسمَك والمعلومات األخرى في المكان المخصص لُه . )١(
     ) فقــره كــل فقــرة تحتــوي علــى عبــارة رئيســية وأربــع بــدائل٣٠يتكــون هــذا االختبــار مــن ( )٢(

حــد صــحيح والبــدائل الباقيــة خاطئــة ، فــالمطلوب منــَك (أ ، ب ، ج ، ء) وفيهــا بــديل وا
 قراءة كل فقرة إختبارية بدقة وعناية .

 اإلجابة عن جميع األسئلة دون ترك . )٣(
تكون اإلجابة بوضع دائرة حول الحرف الذي يمثل الجواب الصـحيح لكـل سـؤال ، وكمـا  )٤(

 -موضح في المثال اآلتي :
 -مثال / يعتبر الخفاش من الحيوانات  :

 البيوضة  . – أ  
 البيوضة الولودة . –ب   
 الولودة . –ج   
 الكيسية . –ء   

 دقيقة . ٤٠الوقت المخصص لإلجابة  )٥(
 درجة االختبار تكون على النحو اآلتي : )٦(

 اإلجابة الصحيحة لكل فقرة تعطى درجة واحدة .  •
 اإلجابة غير الصحيحة أو المتروكة أو اإلجابة عن أكثر من بديل تعطى صفرًا . •

           
 االسم الثالثي :

 الشعبة :
 مع تمنياتي للجميع بالموفقية والنجاح
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 البسيط بوجود فتحات جانبية يتم عن طريقها . اإلسفنج/ يتميز جسم ١س
 أ_  خروج الماء المحمل بالفضالت .            ب _ التحكم بكمية الماء الداخل .     
 د _ التحسس بالضوء .               ج _ دخول الماء المحمل بالغذاء .     

 / من مسببات التصحر في العراق .٢س
 ب _ انخفاض درجات الحرارة  .             أ_ الصراعات والحروب العسكرية .     
 في الجو .            د _ زيادة نسبة غاز النتروجين في الهواء .  COR2Rج _ انخفاض نسبة     
 من الصفات العامة للرميح . / واحدة مما يأتي ال تعد٣س

 أ_  له جهاز هضمي مكتمل .            ب _ مضغوط من الجانبين وليس له رأس مميز .     
 د _ يتغذى على الدقائق العضوية  .      ج _ له زعانف ظهرية وذنبية وكتفية .    
 / يمثل الجزء المؤشر في الشكل أدناه .٤س

                                                                                                     لقير .        ج _ المنقار .            د _ العنق .أ_ المنخر .          ب _ ا     

                                                  
 / يتميز ذكر الصرصر عن االنثى باحتوائه على .  ٥س

 أ_ اللوامس الشعرية .                           ب _ اللواحق المفصلية .     
 ج _ األجنحة الغشائية .                         د _ القلمان التناسليان .    
 / من الصفات العامة للحيوانات إن .٦س

 السليلوز .أ_ التكاثر فيها الجنسي فقط .                 ب _ خالياها التحتوي على      
 ج _ حركتها جزئية .                           د _ النمو فيها غير محدود .     

 / لدودة األرض انتفاخ يسمى السرج يقع في الحلقات .٧س
 ) .٣٢_٢٩)       د _ (٣٧_٣٥)      ج _ (٣٥_٣٢)      ب _ (٣٧_٣٢أ_ (     

 :/ ُيعّرف المضيف الوسطي بأنه الكائن الحي الذي ٨س
 أ_  يتطفل على الكائنات الحية الدقيقة .    
 ب _ يقضي بداخله كائن حي آخر جزءًا من دورة حياته.     
 ج _ يقضي جزء من دورة حياته في الماء والجزء اآلخر على اليابسة .     
 د _ تكون دورة حياته قصيرة جدًا .    
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على التحسس وتحديد موقعها  / يطلق على مجموعة الخاليا الحسية التي تساعد السمكة٩س
 بـــ  .

 أ_ كيس العوم  .                           ب _ الخط الجانبي .     
 ج _ الزعانف الذنبية  .                     د _ الشقوق الغلصمية .     

 / من المميزات العامة لللبائن الحقيقية .١٠س
 ب _ الجسم عار وخال من الشعر .       أ_ وجود المشيمة جيدة النمو .               
 . ج _ تضع االنثى بيضتين أو ثالث بيوض .    د _ تلد االم صغارها غير مكتملة النمو     

 / للجمل القدرة على التغذي على النباتات الشوكية مثل الشوك والعاقول لكون .١١س
 نه مكون من طبقة سميكة متقرنة أ_ أسنانه معقوفة إلى الداخل .                ب _ لسا       
 ج _ شفته العليا مشقوقة وبطانة الفم متقرنة .   د _ معدته مكونة من ثالث ردهات .       

 / الشكل أدناه يمثل تركيب جسم نجم البحر ويمثل الجزء المؤشر فيه بــ  .١٢س
 د _ األذرع الجانبية .  .    ج _ األشواك .      األنبوبيةأ_ األقنية  .    ب _ األقدام        

                                                                                            
 / من األمثلة على المستهلكات الثانوية تغذي .١٣س

 أ_  اإلنسان على الفواكه .                ب _ األسماك على النباتات المائية .       
 _ الدجاج على حبوب القمح .            د _  االسود على الغزالن .ج       

 / تتغير تغذية يرقة الضفدع ( المذنب) عند البلوغ ، فتتحول من التغذي على .١٤س
 أ_  الحشرات الهائمة في الماء الى التغذي على الحشرات الكبيرة .       
 ماك .ب _  فضالت األسماك الى التغذي على بيوض األس      
 ج _  النباتات المائية الى التغذي على الحشرات .      
 د _  ( أ + ج ) معًا  .      

 / تتميز شعبة الديدان الخيطية عن الشعب األدنى منها تطورًا  بأن لها .١٥س
 أ_ جهاز إبرازي بسيط .                      ب _ جهاز عصبي بسيط .      
 يدًا .               د _ جوف جسمي حقيقي .ج _ جهاز عصبي أكثر تعق     

 / من المالحظ في السنوات األخيرة في العراق زيادة األيام المغبرة نتيجًة لــ .١٦س
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 في الهواء الجوي .   ب _ انحسار المساحات الخضراء . OR2Rأ_ زيادة نسبة غاز      
 في الهواء الجوي  CO2ة غاز ج _ االستهالك المفرط للماء .            د _ انخفاض نسب     

 / إن وظيفة الخاليا الالسعة في الهايدرا هي .١٧س
 أ_ البناء الضوئي .                         ب _ التكاثر الالجنسي .       
  ج _ الدفاع والتغذي  .                      د _ طرح الفضالت خارج الجسم .      

نين والذي تتم عن طريقه عملية تبادل المواد الغذائية /  ُيعّرف العضو الملحق بالج١٨س
 واألوكسجين والفضالت بين الجنين واالم بـــ  .

 أ_ الحبل السري .                      ب _ المبيض .      
 ج _ الرحم .                            د _ المشيمة .      

 يصطدم باألجسام المختلفة بسبب ./ الخفاش متميز جدا في الطيران الليلي وال ١٩س
 أ_ امتالكه تقنية إرسال موجات فوق صوتية سريعة .       
 ب _ امتداد الطية الغشائية بين الجناحين والطرفين الخلفيين .     
 ج _ خفة عظامه التي تساعده على الطيران .         
 د _ قوة حاسة بصره .      

 المنتجات والمستهلكات تسمى بـ . / إن أعلى درجة من التوازن بين٢٠س
 أ_ التنوع اإلحيائي .                      ب _التعايش .      
 ج _ التكافل .                            د _ الذروة .      

 / الشكل أدناه لسمكة عظمية ويمثل الجزء المؤشر فيه الزعنفة .٢١س
 ج _ الكتفية .        د _ المخرجية .  أ_ الحوضية .     ب _ الظهرية .           

      
 
   

                         
/ نقل مادة وراثية من كائن حي إلى آخر لغرض الحصول على صفات جديدة غير  ٢٢س

 موجودة أصًال هي .
 أ_  استنسال           ب _ تكاثر       ج _ هندسة وراثية           د _ تلقيح       
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 من األمثلة على الديدان الخيطية دودة ./ ٢٣س
 أ_ البلهارزيا          ب _ العلق الطبي  ج _ األكياس المائية       د _ اإلسكارس        

 / للطائر غدة زيتية تقع أعلى الذنب وظيفتها .٢٤س
 أ_ إعطاء الريش المرونة ومنعه من الجفاف .         
 الجسم .ب _ المحافظة على درجة حرارة       
 ج _ تسهيل حركة ذنب الطائر أثناء الطيران .          
 د _ لها عالقة بعملية التكاثر .      

 / يمثل الشكل أدناه التركيب الداخلي للقوقع ويمثل الجزء المؤشر فيه بــ  .٢٥س
 أ_ الصدفة     ب _ الغالصم           ج _ الرأس              د _ الجبة       

 
 

 
 

 / المستودع الذي تخزن فيه المواد الدهنية الموجودة في جسم الجمل ُيعّرف بــ  .٢٦س
 أ_ الخف      ب _ الكلكل              ج _ السنام              د _ المنفحة       

 / من أهم اإلجراءات الواجب إتباعها للمحافظة على البيئة العراقية من التلوث هي .٢٧س
 مة الخضراء حول المدن .   ب _ إنشاء المصانع والمعامل في مراكز المدن .أ_ زراعة األحز     
 ج _ قطع األشجار غير المثمرة .            د _ التدخين في األماكن العامة حصرًا .    
 / سمي جهاز الدوران في الديدان الحلقية بالمغلق بسبب .٢٨س

 . أ_ سريان الدم في فسح دموية بتماس مع الخاليا     
 ب _ سريان الدم في أوعية دموية متصلة ببعضها .     
 ج _  تشابه القطع الجسمية المكونة للجسم مع بعضها.      
 د _ انعدام الجوف الجسمي لها .     
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 / تتميز حيوانات صنف اللبائن عن باقي األصناف الحيوانية األقل منها تطورًا  بــ .٢٩س
 ب _ أن أجناسها منفصلة واإلخصاب داخلي .           أ_ وجود الحجاب الحاجز .       
 ج _ أن درجة حرارة أجسامها متغيرة .     د _ أن أجناسها منفصلة واإلخصاب خارجي.    
 / للزواحف القدرة على االحتفاظ بالماء داخل أجسامها . ٣٠س

 أ_  الن أجسامها محاطة بطبقة من الكيوتكل .      
 لقرب من مصادر المياه دائمًا .ب _ألنها تعيش با     
 ج _  المتالكها فجوات خاصة لخزن الماء .    
 د _  الن جسمها جاف ومغطى بتراكيب متقرنة .    
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 لفقرات اختبار التفكير الناقدمعامل التمييز و ) معامل االرتباط ومعامل الصعوبة ١١ملحق (

 التمييز معامل الصعوبةمعامل  معامل االرتباط الفقرة رقم

٠,٤٨ ٠,٥ ٠,٢٣ ١ 

٠,٥٢ ٠,٣٧ ٠,٣٣ ٢ 

٠,٣٧ ٠,٢٦ ٠,٣١ ٣ 

٠,٥٦ ٠,٥٧ ٠,٢٣ ٤ 

٠,٥٦ ٠,٥٤ ٠,٣٠ ٥ 

٠,٤٤ ٠,٤١ ٠,٤٢ ٦ 

٠,٣ ٠,٤١ ٠,٤٠ ٧ 

٠,٤١ ٠,٤٣ ٠,٣٢ ٨ 

٠,٤٨ ٠,٣٩ ٠,٢٩ ٩ 

٠,٤٨ ٠,٣٥ ٠,٣١ ١٠ 

٠,٣٧ ٠,٦٣ ٠,٢٩ ١١ 

٠,٥٢ ٠,٣٣ ٠,٢٤ ١٢ 

٠,٣ ٠,٢٢ ٠,٤١ ١٣ 

٠,٥٦ ٠,٦١ ٠,٢٥ ١٤ 

٠,٣ ٠,٤٨ ٠,٢٦ ١٥ 

٠,٣٧ ٠,٢٦ ٠,٣٣ ١٦ 

٠,٥٦ ٠,٤٣ ٠,٣٩ ١٧ 

٠,٥٢ ٠,٤١ ٠,٢٤ ١٨ 

٠,٤١ ٠,٣١ ٠,٣٨ ١٩ 

٠,٥٢ ٠,٤٨ ٠,٢٣ ٢٠ 

٠,٤٤ ٠,٣٣ ٠,٣٦ ٢١ 

٠,٤٤ ٠,٤٨ ٠,٢٣ ٢٢ 

٠,٥٢ ٠,٤٨ ٠,٣٣ ٢٣ 

٠,٤١ ٠,٤٣ ٠,٧١ ٢٤ 

٠,٤١ ٠,٥ ٠,٤٥ ٢٥ 

٠,٤٨ ٠,٤٣ ٠,٣٨ ٢٦ 

٠,٣٣ ٠,٢٨ ٠,٣٠ ٢٧ 

٠,٤١ ٠,٥ ٠,٥١ ٢٨ 

٠,٣٧ ٠,٦٩ ٠,٢٨ ٢٩ 

٠,٤٨ ٠,٣٥ ٠,٣٠ ٣٠ 
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٠,٤٨ ٠,٤٦ ٠,٢٧ ٣١ 

٠,٣٣ ٠,٥٧ ٠,٢٣ ٣٢ 

٠,٥٦ ٠,٥٤ ٠,٣١ ٣٣ 

٠,٤٤ ٠,٢٦ ٠,٣٣ ٣٤ 

٠,٤٨ ٠,٤٦ ٠,٢٣ ٣٥ 

٠,٣٣ ٠,٥٤ ٠,٣٣ ٣٦ 

٠,٥٩ ٠,٥٦ ٠,٢٥ ٣٧ 

٠,٤٤ ٠,٤١ ٠,٦١ ٣٨ 

٠,٣٧ ٠,٢٢ ٠,٣٧ ٣٩ 

٠,٤٨ ٠,٥٤ ٠,٣٧ ٤٠ 

٠,٤١ ٠,٥٧ ٠,٥٦ ٤١ 

٠,٣٧ ٠,٣٣ ٠,٥٢ ٤٢ 

٠,٣٧ ٠,٤٤ ٠,٣٣ ٤٣ 

٠,٥٦ ٠,٤٦ ٠,٢٩ ٤٤ 

٠,٤١ ٠,٦١ ٠,٣٩ ٤٥ 

٠,٥٦ ٠,٦٥ ٠,٦١ ٤٦ 

٠,٣٧ ٠,٤٤ ٠,٢٨ ٤٧ 

٠,٥٢ ٠,٣٣ ٠,٤٨ ٤٨ 

٠,٥٦ ٠,٤٣ ٠,٢٥ ٤٩ 

٠,٥٦ ٠,٤٣ ٠,٣ ٥٠ 

٠,٥٦ ٠,٥٤ ٠,٢٦ ٥١ 

٠,٤١ ٠,٥٧ ٠,٥١ ٥٢ 

٠,٤٤ ٠,٣٣ ٠,٢٧ ٥٣ 

٠,٣٧ ٠,٦٩ ٠,٤١ ٥٤ 

٠,٤١ ٠,٥ ٠,٣١ ٥٥ 

٠,٤٨ ٠,٤٦ ٠,٣٧ ٥٦ 

٠,٥٦ ٠,٤٦ ٠,٥٥ ٥٧ 

٠,٣٧ ٠,٢٢ ٠,٣٨ ٥٨ 

٠,٥٢ ٠,٣٣ ٠,٢٣ ٥٩ 

٠,٤٤ ٠,٤١ ٠,٣٨ ٦٠ 
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 ) اختبار التفكير الناقد بصيغته النهائية١٢ملحق (
 بسمه تعالى

 عزيزي الطالب :
ياس بعض قدراتك العقلية إذ بين يديك اختبار يضم بعض المواقف والفقرات التي صممت لق    

يكشف عن قابلياتك على التفكير الناقد عن طريق معرفة االفتراضات والمسلمات والتفسير وتقويم 
 الحجج واالستنباط و االستنتاج .

وهذه الفقرات موزعة على خمسة مجاالت مستقلة ، راجيًا منَك اإلجابة عنها بدقة واهتمام ،     
هذا النوع من أنواع التفكير المهمة في حياتنا اليومية ، علمًا أن إجابتك للتعرف على إمكانياتك في 

 تستعمل ألغراض البحث العلمي فقط .
 التعليمات :

اقرأ التعليمات الخاصة بكل مجال من مجاالت االختبار الخمسة ، وكذلك المثال التوضيحي  -١
 .  إجابة كل اختبار فرعي الخاص بطريقة

ة وعدم االنتقال إلى إجابة فقرات االختبار التالي إال بعد استكمال إجابة التأني في اإلجاب – ٢
 فقرات االختبار الحالي .

 ال تضع أي إشارة على أوراق هذا االختبار ، واإلجابة تكون على ورقة اإلجابة المرفقة . -٣
 ًا .إذا رغبت في تغيير إجابتك ، فما عليك إال التأكد من محو اإلجابة السابقة تمام -٤
االستفسار عن أي غموض أو سؤال يخص االختبار يكون من المدرس أو مطبق االختبار  -٥

 حصرًا .  
 ال تترك أي سؤال دون اإلجابة عليه . -٦
 ال تقلب هذه الصفحة حتى يطلب منك ذلك .  -٧

 االختبار األول : معرفة االفتراضات
قشة أو حل مشكلة معينة ، فعندما يقول االفتراض فكرة نثق بصحتها ونسلم بها كأساس في منا   

شخص ( سُأسافر في شهر آب المقبل ) فانه يفترض انه سيعيش حتى آب المقبل ، وفيما يأتي 
 -عدد من المواقف يتبع كال منها افتراضات عديدة مقترحة والمطلوب منَك أن تقرر ما يأتي :

  َأن تضع عالمة ( إذا كان االفتراض مقبول في ضوء محتوى الموقف فالمطلوب منك (
 ورقة اإلجابة . تحت كلمة (وارد) في

  إذا كنت تعتقد أن االفتراض غير مقبول في ضوء محتوى الموقف فالمطلوب أن تضع
 ( غير وارد ) في ورقة اإلجابة . كلمة ) تحتعالمة (

 



 
 المالحق   

 
 

۱٤۸ 
 

 البكتريا هي أحياء مجهرية وحيدة الخلية بدائية النواة . :مثال محلول 

 الفقرات ت
 فتراضاال

 غير وارد وارد

- 
 
- 
 
 
- 
 

البكتريا كائن حي . ( هذا االفتراض وارد الن البكتريا تتغذى 
 وتتحرك وتتكاثر ) .

كل األحياء المجهرية وحيدة الخلية . ( هذا االفتراض غير 
وارد الن مضمون العبارة ال يشير إلى األحياء المجهرية 

 بصورة عامة ). 
لمجردة . (مضمون العبارة يشير إلى البكتريا ال ترى بالعين ا

 أن البكتريا متناهية في الصغر وهو افتراض وارد ) .

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
لنباتات خضراء موجودة تحت في الصورة أدناه تمثل األسهم عملية التبادل الغازي  :) ١الموقف ( 

   يعني : في الطبيعةOR2   R، فاالفتراض القائل إن النباتات تعيد توازن  أشعة الشمس

  

 الفقرات ت
 االفتراض

 غير وارد وارد

١- 
٢- 
 
٣- 
 

 إن ( أ ) و( ب ) تعنيان األوكسجين .
إن ( أ ) تعني األوكسجين و( ب ) تعني ثنائي 

 اوكسيد الكاربون .
إن ( أ ) تعني ثنائي اوكسيد الكاربون و ( ب ) 

 تعني األوكسجين .

  

 أ
 ب
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اتات ظل كي تحافظ على أوراقها الخضراء ، فان اإلفتراض      أهدى إليَك صديق نب :) ٢الموقف ( 
 هو أن النباتات ال تستغني عن الضوء لذلك : 

 الفقرات ت
 االفتراض

 غير وارد وارد

٤- 
٥- 
٦- 

 توضع النباتات في مكان بعيد عن النافذة .
 تنقل النباتات إلى مكان قريب من النافذة .

 .تزرع النباتات في حديقة المنزل 

  

زرع أحد الفالحين نبات الرز ، واستعمل لذلك األسمدة والمبيدات المناسبة لمكافحة     : )٣الموقف(
 فاالفتراض المتوقع هو أن كمية المحصول : اآلفات الزراعية ،

 الفقرات ت
 االفتراض

 غير وارد وارد

٧- 
٨- 
٩- 

 تبقى مساوية للسنوات السابقة .
 الزراعية . المبيداتاألسمدة و تقل بسبب استعمال 

 تزداد مقارنة بالسنوات السابقة .

  

عند مشاهدتي تقريرًا حول إحدى المدن المزدحمة بالسكان ، الحظت احتوائها  :)  ٤الموقف ( 
على عدد كبير من المصانع وأعدادها هائلة من السيارات وٕانها تعاني من قلة المساحات الخضراء 

 :  فيها COR2R، فإفترضت إن نسبة غاز 

 الفقرات ت
 االفتراض

 غير وارد وارد

١٠- 
١١- 

 
١٢- 

 منخفضة بسبب قلة النباتات المزروعة .
مرتفعة بسبب زيادة أعداد السكان والمصانع 

 والسيارات .
 ال تتأثر بسبب المصانع والسيارات .

  

 
 االختبار الثاني : التفسير

مييز بين االعتقادات المسوغة وغير المسوغة المقصود بالتفسير هو القدرة على وزن األدلة والت    
، ويعني أيضا الدقة في فحص الحقائق . يتكون هذا االختبار من مواقف عدة وكل موقف يتكون 

  -من فقرة واحدة تتبعها عدة تفسيرات مقترحة لهذه الفقرة ، عليك أن تحكم عليها وكما يأتي :
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) في الحقل الذي عنوانه ع عالمة (إذا كنت تظن إن التفسير المقترح صحيح ، ض -    
 (صحيح ) .

    ) في الحقل الذي عنوانه إذا كنت تظن إن التفسير المقترح غير صحيح ، ضع عالمة ( - 
 ( غير صحيح ) .

/ تذكر إن بعض المواقف قد تحتوي على أكثر من تفسير صحيح  وفي حاالت اخرى قد  مالحظة
 يكون هنالك تفسير واحد صحيح .

إذا ُعِرَضت عليك مجموعة من الصور للحرباء ( حيوان زاحف ) وفي كل صورة  :حلولمثال م
ظهرت الحرباء بلون المكان الموجودة فيه ( بألوان مختلفة) ، فإنك سوف تفسر تغير لون جسمها 

 بـــ : 

 الفقرات ت
 التفسير

 غير صحيح صحيح

- 
 
 
- 
 
 
 
- 

مترتب على ستعداد لموسم التكاثر (هذا التفسير غير اال
ما ورد من بيانات وليس هناك ما يسند هذا التفسير أي 

 عدم وجود عالقة بين لون الجسم وعملية التكاثر )  .
التخفي أو التمويه من الحيوانات االخرى ( هذا التفسير 
مترتب منطقيا ، فتلون جسم الحرباء بلون البيئة يصعب 

وهذا  من قدرة الحيوانات االخرى على االستدالل عليها 
 يجعل التفسير مقبول منطقيا ).

المقاومة للتغير في درجات الحرارة (هذا التفسير غير 
مترتب على ما ورد من بيانات و لون الجسم ال يحمي 
 الحيوان من االرتفاع أو االنخفاض في درجات الحرارة  )  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
اول األغذية المكشوفة من المحالت من اإلرشادات الصحية للجميع ، عدم تن :) ١الموقف ( 

 والباعة المتجولين  .

 الفقرات ت
 التفسير

 غير صحيح صحيح

١٣- 
 

يجب عدم تناول األغذية المكشوفة في فصل 
 الصيف فقط .
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١٤- 
 

١٥- 
 

عدم تناول األغذية المكشوفة يساهم في بناء 
 مجتمع صحي .

األغذية المكشوفة مضرة بالصحة وتسبب العديد 
 راض .من األم

للناس تحديد جنس أجنتهم ، فإَن هذا سيكون سببًا في  في العراق ، إن أمكنَ  :) ٢الموقف ( 
 خطيرة ، و تفسير ذلك هو إن : ظهور مشاكل اجتماعية 

 الفقرات ت
 التفسير

 غير صحيح صحيح

١٦- 
 

١٧- 
١٨- 

تحديد جنس الجنين سيجعل عدد اإلناث أكثر من 
 عدد الذكور.
 بية ال تعير أهمية لنوع جنس الجنين . الشعوب الغر 

 معظم العراقيين يفضلون أن يكون أطفالهم ذكورًا .

  

الحظُت أحد أصحاب البساتين يقتلع كل الفسائل النامية من البذور ، لكنُه لم   :) ٣الموقف ( 
 : يفعل نفس الشئ مع الفسائل المتصلة بالنخلة األم ، فوضعُت التفسيرات التالية لذلك

 الفقرات ت
 التفسير

 غير صحيح صحيح

١٩- 
 

٢٠- 
 

٢١- 

إن التكثير بواسطة البذور يحتاج إلى فترة زمنية 
 أطول .

للحفاظ على صفات النخلة أالم ونوع ثمارها ألن 
 الفسيلة تحمل نفس صفاتها .

النخيل الناتج من التكثير بواسطة الفسائل تكون ثماره 
 كبيرة الحجم .

  

أحمد في غرفته نوعين من الفاكهة ( التفاح ، البرتقال ) ، وبعد مرور يومين  وضع :) ٤الموقف ( 
فاكهة البرتقال ُأصيبت بالعفن على عكس التفاح التي بقيت على حالها ، فكيف  على ذلك وجد إن

 تساعد أحمد في تفسير ذلك : 

 الفقرات ت
 التفسير

 غير صحيح صحيح

  كهة التفاح يقاوم اإلصابة سمك الغشاء المحيط بفا -٢٢
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٢٣- 

 
٢٤- 

 بالبكتريا والفطريات لفترة أطول .
احتواء فاكهة التفاح على نسبة عالية من األحماض 

 التي تقتل البكتريا . 
 إن فاكهة التفاح ناشئة من تضخم التخت .

 
 االختبار الثالث : تقويم الحجج

بين الحجج القوية والحجج الضعيفة تقويم الحجج : هو العملية الفكرية التي يميز بها الفرد      
بناءًا على أهميتها وصلتها بالسؤال المطروح فعند مشاركتك في مناقشات حول قضايا مثيرة للجدل 
يفترض بك أن تكون قادرا على تمييز الحجج القوية من الحجج الضعيفة المتصلة بالقضية موضع 

 ين :النقاش ، والحكم على قوة الحجة أو ضعفها يبنى على أساس
 األول : اتصال الحجة اتصاالً  مباشرًا بالسؤال المطروح . 

الثاني : وزن الحجة وأهميتها ، فالحجج القوية تكون مهمة ومتصلة بالسؤال أما الحجج الضعيفة 
فتكون غير متصلة بصورة مباشرة بالسؤال حتى وان كانت لها أهمية ضعيفة وتتصل بجوانب 

 جابة :وطريقة اإلثانوية من السؤال . 
 ) في المكان الذي يقع تحت كلمة ( قوية ) إذا وجدت إن الحجة قوية . ضع عالمة ( -   
) في المكان الذي يقع تحت كلمة ( ضعيفة ) إذا وجدت إن الحجة ضعيفة . ضع عالمة ( -   

 كما في المثال :
إلعادة تصفيتها  يتم إلقاء مياه الصرف الصحي للمناطق السكنية في مجرى النهر ، :مثال محلول

 مرة اخرى ، فما هو حكمك تجاه هذا اإلجراء ؟

 الفقرات ت
 الحجة

 ضعيفة قوية

- 
 
 
- 
 
 
- 

صحيح ، الن هذه المياه سوف يعاد تصفيتها ( هذه 
يمكن إعادت الحجة ضعيفة وغير منطقية ألن 

 ) .تصفيتها قبل إلقائها في مجرى النهر
تلوث  غير صحيح ، ألنها سوف تؤدي إلى زيادة 

المياه الصالحة للشرب ( هذه الحجة قوية ألن مياه 
 الصرف الصحي تكون محملة بالجراثيم ) .

صحيح ، لتوفير أكبر كمية من الماء ألوقات  
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األزمات   ( هذه الحجة ضعيفة وغير منطقية ألن 
عادت تصفيتها وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب إ

لى جراثيم تحتاج إلى أموال ومواد أكثر إلحتوئها ع
 أكثر ) .

 هل تعد زيادة حجم الحصى في مجاري األنهار نموًا ؟ :) ١الموقف ( 

 الفقرات ت
 الحجة

 ضعيفة قوية

٢٥- 
٢٦- 
٢٧- 

 نعم ، الن النمو هو زيادة في الحجم والكتلة .
 نعم ، ألنه حدث فيها انقسام .

 ال ، ألنها إضافات خارجية وليست داخلية .

  

 هل تشجع زمالئك على التبرع بالدم لمساعدة المرضى ؟ :) ٢الموقف ( 

 الفقرات ت
 الحجة

 ضعيفة قوية

٢٨- 
٢٩- 
٣٠- 

 نعم ، من اجل المشاركة في إنقاذ أرواح اآلخرين .

 ال ، الن توفير الدم للمرضى هو مسؤولية الدولة .
 ال ، فقد تكون لذلك أعراض جانبية على المتبرع .

  

 هل تؤيد الجلوس لساعات متواصلة أمام الكمبيوتر الستخدام شبكة االنترنيت ؟  :) ٣قف (المو 

 الفقرات ت
 الحجة

 ضعيفة قوية

٣١- 
٣٢- 

 
٣٣- 

 نعم ، لقضاء أوقات الفراغ .
ال ، الن في ذلك أضرار صحية على الجسم 

 وخاصة حاسة البصر .
نعم ، فعن طريق االنترنيت أستطيع التواصل مع 

 قاء .األصد

  

 هل إن وجود المحلالت في الطبيعة ذا أهمية ؟  :) ٤الموقف ( 

 الفقرات ت
 الحجة

 ضعيفة قوية

  نعم ، ألنها تحلل الجثث وتعيد العناصر للتربة  -٣٤
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٣٥- 
٣٦- 

 ليستفيد منها النبات .
 ال ، ألن وجود المحلالت يسبب تلوث البيئة . 
لى ال ، ألن المحلالت تحلل الجثث وتؤدي إ 

 انتشار األمراض .

 
 االختبار الرابع : االستنباط

ويعني القدرة على التفكير استنباطيًا على أساس مقدمات معينة ، ويتكون كل موقف من       
مواقف هذا االختبار من عبارتين( مقدمتين ) يليهما عدة نتائج مقترحة ، وهذه النتائج أما أن تكون 

مترتبة عليهما وعليَك أن تعد العبارتين صحيحتين تمامًا حتى لو مترتبة على المقدمتين أو غير 
 كانت إحداهما أو كالهما ضد رأيَك .

)  تحت عنوان المطلوب منَك إذا كنَت تعتقد إن النتيجة مترتبة على العبارتين فضع عالمة ( - 
ليَك المثال ) تحت عنوان (غير مترتبة). وا(مترتبة) ، وٕاذا كنَت ال تعتقد ذلك فضع عالمة (

 التوضيحي اآلتي :
من حيث الوظيفة يمكن تشبيه كريات الدم البيضاء في جسم اإلنسان بالجيش ،   :مثال محلول

 الجيش يدافع عن الوطن  :

 الفقرات ت
 النتيجة

 غير مترتبة مترتبة

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 

البد من تنشيط عمل كريات الدم البيضاء للحفاظ على 
جة تترتب مع المقدمتين ألن العبارة الجسم معافى(هذه النتي

األولى تشير إلى مضمون الوظيفة والتي تتطلب من هذه 
 الكريات أن تكون نشيطة دائمًا للدفاع عن الجسم ) .

كريات الدم البيضاء إحدى وسائل الدفاع عن الجسم ضد 
األجسام الغريبة  (هذه النتيجة تترتب مع المقدمتين ألن 

لى مضمون الدفاع حيث تدافع كريات العبارة الثانية تشير إ
 الدم البيضاء عن الجسم ضد األجسام الغريبة ) .

قد تشارك كريات الدم الحمراء مع البيضاء في الدفاع عن 
الجسم (هذه النتيجة ال تترتب على المقدمتين ألنها ال تتفق 

 ومضمون العبارة األولى والثانية ).
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الكائنات الحية التي تتغذى على المواد العضوية تعتبر رمية التغذية ،  جميع :)  ١الموقف ( 
 البنسليوم كائن حي رمي التغذية  :

 الفقرات ت
 النتيجة

 غير مترتبة مترتبة

٣٧- 
٣٨- 
٣٩- 

 البنسليوم يتغذى على المواد العضوية .
 قد يتغذى البنسليوم على المواد العضوية .

 اد العضوية .البنسليوم ال يتغذى على المو 

  

 نباتات ذوات الفلقة الواحدة ذات جذور ليفية ، النخلة نبات ذا فلقة واحدة لذا :   :) ٢الموقف ( 

 الفقرات ت
 النتيجة

 غير مترتبة مترتبة

٤٠- 
٤١- 
٤٢- 

 النخلة ذات جذور وتدية .
 النخلة ذات جذور ليفية.

 النخلة ذات جذور هوائية .

  

الزواحف بان أجسامها مغطاة بتراكيب متقرنة تمنع تبخر الماء منها ، تمتاز   :) ٣الموقف ( 
 زاحف ، لذلك : األفعى حيوان

 الفقرات ت
 النتيجة

 غير مترتبة مترتبة

٤٣- 
٤٤- 

 
٤٥- 

 

 ال تستطيع األفعى االحتفاظ بالماء لفترة طويلة .
التراكيب المتقرنة تساعدها على االحتفاظ بالماء 

 لفترات طويلة .
فظ األفعى بالماء نتيجة  لمعيشتها بالقرب من تحت

 السواقي و األنهار .

  

 
جزيئات الكاربوهيدرات مكونة من الكاربون والهيدروجين واألوكسجين ، البطاطا  :)  ٤الموقف ( 

 من الكاربوهيدرات .  

 الفقرات ت
 النتيجة

 غير مترتبة مترتبة

  ن بسيطة أو مضاعفة جزيئات الكاربوهيدرات قد تكو  -٤٦
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٤٧- 

 
٤٨- 

 التركيب .
الجزيئات المكونة لنبات البطاطا مكونة من 

 الكاربون والهيدروجين واألوكسجين .
 البطاطا من األغذية المهمة .

 
 االختبار الخامس : االستنتاج

هو قدرة الشخص على استخالص نتيجة من عدة مقدمات أو حقائق أو بيانات لوحظت أو تم      
معرفة وصول قطار إلى المحطة من صوت صفارته ، يتكون هذا االختبار من عدة افتراضها ، ك

مواقف ويتضمن كل موقف مجموعة من الحقائق واالستنتاجات قد تكون صحيحة أو خاطئة أو 
غير كافية ، المطلوب منَك أن تفحص كل استنتاج وتقدر درجة صحته أو خطأه وان تضع إجابتَك 

 اآلتي :  في ورقة اإلجابة على النحو
) تحت كلمة ( صحيحة ) في ورقة اإلجابة إذا كنت تعتقد أن االستنتاج ضع عالمة ( -١

 صحيح تمامًا .
) في ورقة اإلجابة إذا كنت ترى أن البيانات بيانات ناقصة) تحت عبارة (ضع عالمة ( -٢

 الموجودة غير كافية لمعرفة صحة أو خطأ االستنتاج .
ير صحيحة ) إذا كنَت ترى إن االستنتاج غير صحيح ) تحت عبارة ( غضع عالمة ( - ٣

      شك ، أما ألنه يسيء تفسير الحقائق أو يناقض هذه الحقائق . بدون
 جميعنا نرتدي العديد من المالبس في فصل الشتاء على عكس فصل الصيف.  :مثال محلول 

 الفقرات ت
بيانات 
 صحيحة

بيانات 
 ناقصة

بيانات غير 
 صحيحة

- 
 
 
- 
 
 
- 

م اإلنسان من أجسام الحيوانات ذات درجة جس
(االستنتاج صحيح ألنه يتفق تماما  الحرارة الثابتة 

 والبيانات الواردة ) .
جسم اإلنسان من أجسام الحيوانات ذات درجة 
الحرارة المتغيرة (االستنتاج غير صحيح ألنه 

 يتعارض والبيانات الواردة في الموقف) .
(البيانات الواردة  حيطهيتأثر اإلنسان بدرجة حرارة م

 .في الموقف ناقصة لصحة هذا االستنتاج أو خطئه)
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في النباتات تنتقل حبوب اللقاح من األعضاء الذكرية إلى األعضاء االنثوية للنوع   :) ١الموقف ( 
 :نفسه

 الفقرات ت
بيانات 
 صحيحة

بيانات 
 ناقصة

بيانات غير 
 صحيحة

٤٩- 
٥٠- 
٥١- 

 ب اللقاح بواسطة الهواء .تنتقل حبو 
 حبوب اللقاح تستجيب للمؤثرات الفيزيائية .
 حبوب اللقاح تستجيب للمؤثرات الكيميائية .

   

 أفضل الطرق في تكثير العنب الجنسيًا بواسطة الترقيد  .  :) ٢الموقف ( 

 الفقرات ت
بيانات 
 صحيحة

بيانات 
 ناقصة

بيانات غير 
 صحيحة

٥٢- 
٥٣- 
٥٤- 

 ب الجنسيًا فقط  .يتكاثر العن
 تكاثر العنب جنسيًا يحتاج إلى وقت طويل . 

التكاثر بواسطة الترقيد يضمن لنا نفس صفات النبات 
 االم . 

   

ينصح األشخاص المصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم بالتقليل من األغذية   :) ٣الموقف ( 
 الدهنية والمالحة : 

 الفقرات ت
بيانات 
 صحيحة

بيانات 
 ناقصة

نات غير بيا
 صحيحة

٥٥- 
 

٥٦- 
 

٥٧- 

الدهون واألمالح تساعد على خفض ضغط الدم 
 عن الحد الطبيعي  .

الدهون واألمالح تساعد على رفع  ضغط الدم عن 
 الحد الطبيعي  .

 ارتفاع ضغط الدم من األمراض المزمنة .

   

األحياء التالية تبعًا تحتل الحيوانات قمة الهرم في تصنيف األحياء ، لذلك تقسم  :)  ٤الموقف ( 
 لدرجة تطورها من األدنى إلى األكثر تطور كما يأتي :
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 الفقرات ت
بيانات 
 صحيحة

بيانات 
 ناقصة

بيانات غير 
 صحيحة

٥٨- 
٥٩- 
٦٠- 

 الحمامة_النخلة_البنسليوم _ اليوغلينا _ األفعى .
 اليوغلينا_ البنسليوم_ النخلة_ األفعى _ الحمامة .

 _ األفعى _ الحمامة_ النخلة .اليوغلينا_ البنسليوم
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 ) مفتاح تصحيح اختبار التفكير الناقد١٣ملحق (
 ( معرفة االفتراضات )                    ( التفسير )                 ( تقويم الحجج )        

 صحيح ت غير وارد وارد ت
غير 
 صحيح

 ضعيفة قوية ت

١   ١٣   ٢٥   
٢   ١٤   ٢٦   
٣   ١٥   ٢٧   

٤   ١٦   ٢٨   
٥   ١٧   ٢٩   
٦   ١٨   ٣٠   

٧   ١٩   ٣١   
٨   ٢٠   ٣٢   
٩   ٢١   ٣٣   

١٠   ٢٢   ٣٤   
١١   ٢٣   ٣٥   
١٢   ٢٤   ٣٦   

 
 ( االستنتاج )                       ( االستنباط )                                        

 صحيحة ت غير مترتبة مترتبة ت
بيانات 
 ناقصة

غير 
 صحيحة

٣٧   ٤٩    
٣٨   ٥٠    

٣٩   ٥١    

٤٠   ٥٢    

٤١   ٥٣    
٤٢   ٥٤    

٤٣   ٥٥    
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٤٤   ٥٦    
٤٥   ٥٧    

٤٦   ٥٨    

٤٧   ٥٩    
٤٨   ٦٠    
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 ) درجات طالب مجموعتي البحث في اختبار التحصيل١٤ملحق (

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

١٥ ١٩ ١٧ ١ ١٤ ١٩ ٢٤ ١ 
١٣ ٢٠ ١٤ ٢ ٢٢ ٢٠ ١٤ ٢ 
١٢ ٢١ ١٨ ٣ ١٨ ٢١ ١٣ ٣ 
١٦ ٢٢ ١١ ٤ ٢٧ ٢٢ ١٧ ٤ 
١٩ ٢٣ ١٩ ٥ ٢٠ ٢٣ ٢٣ ٥ 
١٩ ٢٤ ١٥ ٦ ٢٥ ٢٤ ٢٢ ٦ 
١٤ ٢٥ ٢٤ ٧ ٢٥ ٢٥ ١٨ ٧ 
١٧ ٢٦ ١٢ ٨ ١٩ ٢٦ ١٤ ٨ 
١١ ٢٧ ٢١ ٩ ٢٠ ٢٧ ٢٣ ٩ 
٢٤ ٢٨ ٢٢ ١٠ ١٤ ٢٨ ٢٦ ١٠ 
١٨ ٢٩ ١٩ ١١ ٢١ ٢٩ ٢٤ ١١ 
١١ ٣٠ ٢٠ ١٢ ٢٢ ٣٠ ٢١ ١٢ 
٢٠ ٣١ ١٤ ١٣ ٢١ ٣١ ٢٠ ١٣ 
١٢ ٣٢ ١٨ ١٤ ١٨ ٣٢ ٢٢ ١٤ 
١٨ ٣٣ ٢٦ ١٥ ٢٤ ٣٣ ١٤ ١٥ 
١٧ ٣٤ ١٦ ١٦ ٢٣ ٣٤ ١٣ ١٦ 
٢١ ٣٥ ٢٢ ١٧ ٢٠ ٣٥ ٢١ ١٧ 
١٩ ١٨   ١٩ ١٨   
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 ) درجات طالب مجموعتي البحث في اختبار التفكير الناقد١٥ملحق (

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

٣٩ ١٩ ٣٣ ١ ٣٥ ١٩ ٣٤ ١ 
٣٤ ٢٠ ٣٠ ٢ ٣٤ ٢٠ ٣٧ ٢ 
٣٦ ٢١ ٢٦ ٣ ٢٩ ٢١ ٢٨ ٣ 
٣٢ ٢٢ ٣٤ ٤ ٣٥ ٢٢ ٣٨ ٤ 
٤١ ٢٣ ٣٣ ٥ ٣٨ ٢٣ ٣٧ ٥ 
٣٠ ٢٤ ٣٥ ٦ ٤٢ ٢٤ ٣٣ ٦ 
٣٣ ٢٥ ٣٦ ٧ ٣٧ ٢٥ ٤٠ ٧ 
٣٦ ٢٦ ٣٣ ٨ ٣٦ ٢٦ ٣٩ ٨ 
٣٣ ٢٧ ٣٩ ٩ ٣٦ ٢٧ ٣٤ ٩ 
٢٦ ٢٨ ٣٥ ١٠ ٣٤ ٢٨ ٣٩ ١٠ 
٢٤ ٢٩ ٣١ ١١ ٤٣ ٢٩ ٣٩ ١١ 
٢٩ ٣٠ ٢٩ ١٢ ٣٧ ٣٠ ٣٧ ١٢ 
٣٣ ٣١ ٣٦ ١٣ ٤٠ ٣١ ٤٣ ١٣ 
٣٩ ٣٢ ٤٠ ١٤ ٢٩ ٣٢ ٣٥ ١٤ 
٣٠ ٣٣ ٣١ ١٥ ٣٨ ٣٣ ٣٣ ١٥ 
٣٢ ٣٤ ٣١ ١٦ ٣٦ ٣٤ ٤٠ ١٦ 
٣٦ ٣٥ ٣٣ ١٧ ٣٥ ٣٥ ٣٩ ١٧ 
٣٨ ١٨   ٢٧ ١٨   
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Abstract 
The present research aims at knowing the efficiency of teaching 

with Jurisprudential Inquiry model in learning and critical thinking for 
second intermediate school students in Biology ,to achieve the aim of the 
research, the fowling zero hypotheses were formulated: 

1- There is no difference of statistical mark at the mark level (0.05) 
between marks average of experimental group students, who 
studied according to Jurisprudential Inquiry model , and the marks 
average of control group students, who studied according to the 
traditional approach in achievement test. 

2- There is no difference of statistical mark at the mark level (0.05) 
between marks average of experimental group students, who 
studied according to Jurisprudential Inquiry model, and the marks 
average of control group students, who studied according to the 
traditional approach in critical thinking test. 

     The researcher used the experimental design with partial setting 
which include two equivalent groups: the experimental and the control 
group. According to this design, the study samples was intentionally 
chosen from (Hamorabi Intermediate School) the General Directorate for 
that belong to Educational in Al-Diwaniya. The number of male students 
was (70) students distributed between two sections , Section (B) was 
randomly chosen (by lottery) to represent the experimental group and it 
included (35) students, who studied according to Jurisprudential Inquiry 
model . The control group, represented by Section (A) students, included 
(35) students, who studied according to the traditional approach. 
    The researcher equated between the two groups in the following 
variables: temporal age, intelligence, previous achievement, critical 
thinking test , specified the scientific material in the last three chapters 
(seventh, eighth, ninth) from the book of Biology for Second 
Intermediate Class (Edition 2, 2012). Then, behavioral aims were 
designed for these chapters they reached to (205) behavioral aim .The 
researcher also set (16) teaching plans for the experimental and the 
control groups . As far as the tools of the research, the researcher 
constructed the tools of the research which were represented by an 
achievement test consisting of (30) items of multiple choice with four 
alternatives, and it has counted the validity virtual, as well as validity 
content and discrimination and difficulty coefficient and alternatives 
effectiveness, it has extracted test stability in two ways spilt half reached 
after correction with Spearman - Brown equation (0.82), as well as 
according to the Keodr - Richarsdon equation - (20) it has reached 
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(0.76). The second tool was represented by critical thinking test be in its 
final form (60) items according to the skills assigned by Watson & 
Classer critical thinking, and it has counted the validity virtual and 
Construct Validity and discrimination and difficulty coefficient, it has 
extracted test stability in two ways spilt half reached after correction 
with Spearman - Brown equation (0.84), as well as according to the 
Keodr - Richarsdon equation - (20) it has reached (0.76) . 
   Then, experiment was applied in the second semester for the academic 
year 2012 - 2013, and the beginning of the actual teaching was on 
Sunday (3/3/2013) and the end on Thursday (2/5/2013) , and after 
analyzing the results statistically by using the Statical bag for Social 
Sciences (10 - Spss) and Microsoft Excel program,the results showed 
students superiority of the experimental group who studied according to 
the Jurisprudential Inquiry model rather than students of the control 
group who studied according to the traditional approach in tests 
achievement and critical thinking.   
    In the light of results of the research, the researcher recommended the 
Possibility of using the Jurisprudential Inquiry Model in teaching 
Biology for Second Intermediate Class because of its role in enhancing 
the achievement level and critical thinking for students. As well as, the 
researcher suggested carrying out a study to show effectivity of the 
Jurisprudential Inquiry Model under other variables and for other study 
stages . 
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